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SAMMANFATTNING
Utvärdering har en underutnyttjad potential i form av ett kreativt verktyg för att skapa mer
produktiva verksamheter. Produktiva i den bemärkelsen att verksamheten bättre stämmer
överens med människors ändamål och arbetssätt. Och produktiva genom att bidra till att
människor utvecklar förståelse och kunskap om andra aktörers mål och uppgifter i
verksamhetens gemensamma ansträngning. I avhandlingen undersöks utvärderingsprocessens
innehåll och potential, genom avhandlingen utvecklas också ett breddat ISutvärderingsbegrepp.
Det finns ett uppmärksammat behov av att utvärdera IS/IT i organisationer. Forskare inom
området uttrycker en farhåga över att bristfälliga utvärderingsprocedurer medför att fel ISinvesteringar väljs, att IS-utveckling är svår att kontrollera samt att det är svårt att mäta
resultatet av projekt som utvecklar och implementerar informationssystem. För att utvärdera
IS-projekt har en flora av ansatser, metoder och tekniker utvecklats. Behovet av interpretativa
metoder för att utvärdera informationssystem i ett bredare, organisatoriskt och socialt,
sammanhang har uppmärksammats av flera forskare inom forskningsfältet som behandlar ISutvärdering.
Den pragmatiska referensramen i studien verkar på två nivåer både som grund för en
vetenskapsteori och för en verksamhetsteori. Forskningsprocessen har drivits som en
aktionsforskningsstudie i två faser, en empiridriven fas och en teoridriven fas. I den
empiridrivna fasen genererades ett utvärderingsmetod, en metodskiss. Metodskissen har sedan
förfinats, preciserats, typbestämts och relaterats till systemutvecklingsprocessen genom flera
teoretiska grundningsprocesser.
Studiens lämnar kunskapsbidrag till två olika praktiker, dels till utvärderingspraktiken och
dels till forskningspraktiken. Kunskapsbidraget till utvärderingspraktiken är ett förslag på en
utvärderingsmetod för att genomföra utvärdering i informationssystemprojekt.
Kunskapsbidraget
till
forskningspraktiken
är
en
problematisering
av
ISutvärderingsfenomenet utifrån framträdande vetenskapsparadigm inom IS-området.
Studien har finansierats av Örebro universitet. Den empiriska studien är delvis finansierad av
Arbetsförmedlingen i Örebro.
Institutionen för datavetenskap
Linköpings universitet
581 83 Linköping

Företal
Informationssystemutveckling är ett forskarstudieämne vid filosofiska fakulteten,
Linköpings universitet. Informationssystemutveckling är det vetenskapliga ämne som
studerar människors arbete med att utveckla och förändra datorbaserade informationssystem i verksamheter. Detta omfattar teorier, strategier, modeller, metoder, arbetsformer och datorverktyg avseende systemutveckling. Olika utvecklings/förändringssituationer kan studeras som planering/styrning, analys/utredning/specificering,
design/utformning, införande, utvärdering, förvaltning/vidareutveckling och
avveckling av informationssystem samt samspel med andra former av
verksamhetsutveckling. Ämnesområdet omfattar även förutsättningar för respektive
resultat av systemutveckling; t ex studier av bruk och konsekvenser av
informationssystem som resultat av systemutveckling eller som förutsättning för
förändring/vidareutveckling av system.
Föreliggande
arbete,
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utvärdering
i
informationssystemprojekt, är skrivet av Jenny Lagsten, Örebro universitet. Lagsten
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licentiatavhandling i informationssystemutveckling, Institutionen för datavetenskap,
Linköpings universitet.
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1

”The rationality of means is a matter of factual information alone - of what
sorts of moves and measures lead efficiently to objectives. But the rationality of
ends is a matter not of information but of legitimation. It is not settled just by
factual inquiry, but involves appraisal and evaluative judgement. And in the
larger scheme of things both aspects are needed: ends without requisite means
are frustrating, means without suitable ends are pointless. Accordingly,
rationality has two sides: an axiological (evaluative) concern for the
appropriateness of ends and an instrumental (cognitive) concern for
effectiveness and efficiency in their cultivation.”
Nicholas Rescher, 2000

1. Inledning och frågor

Utvärdering har en underutnyttjad potential i form av ett kreativt verktyg för att skapa mer
produktiva verksamheter. Produktiva i den bemärkelsen att verksamheten bättre stämmer
överens med människors ändamål och arbetssätt. Samt produktiva i den bemärkelsen att
människor utvecklar förståelse och kunskap om andra aktörers mål och uppgifter i
verksamhetens gemensamma ansträngning. I denna avhandling undersöker jag
utvärderingens potential och utvecklar ett breddat utvärderingsbegrepp i syfte att ge
vägledning för hur verksamheter kan nyttiggöra sig av utvärdering i
informationssystemprojekt. Resultatet är en beskrivning av en utvärderingsmetod som kan
fungera som ett kreativt verktyg för att skapa mer produktiva verksamheter.
Utvärderingsmetoden kan användas i olika faser i ett informationssystemprojekt.
Utvärderingsansatsen bygger på pragmatiska utgångspunkter om människors
kunskapsutveckling och handlande i verksamheter.

1.1 Introduktion
Detta kapitel börjar med att introducera forskningsfältet IS-utvärdering (avsnitt 1.2).
Därefter diskuteras motiven till den fokusering och avgränsning av området som jag har
gjort i avhandlingen (avsnitt 1.3). Vidare redogör jag för fyra paradigm (det positivistiska,
det interpretativa, det kritiska samt det pragmatiska) inom IS-området (avsnitt 1.4),
paradigmet får konsekvenser för hur man förstår IS-utvärdering. Kapitlet avslutas med en
precisering av studiens forskningsfrågor i och syfte (avsnitt 1.5) samt en beskrivning av hur
avhandlingens kapitel är organiserade (avsnitt 1.6).
Denna avhandling skrivs inom disciplinen informationssystemutveckling som är en
subdisciplin inom området informatik i Sverige. Avhandlingen tar sin utgångspunkt i den
kunskapsmassa och i de perspektiv som utvecklats inom forskningsnätverket VITS. ”VITS
skall genom forskning utveckla kunskaper avseende utveckling och förändring av
verksamheter med särskild fokus på informationsteknikens konstruktiva användning i
arbetslivet till gagn för människor, organisationer och samhälle” (Goldkuhl & Röstlinger,
2002).
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1.2 IS-utvärdering
Intresset för utvärdering av IS/IT har under det senaste årtiondet ökat både bland
praktiker och bland forskare. Organisationers användning av IS/IT är idag kritisk för
verksamheters förmåga att överleva och att utvecklas. Begreppet IS/IT används här
sammanfattande för informationssystem och informationsteknik som stödjer
arbetsuppgifter i en verksamhet (se t.ex. Willcocks, 1992). Verksamheters utveckling och
användning av IS/IT har ändrat skepnad under de senaste årtiondena. Tidigare har
investeringar inom IS/IT i huvudsak syftat till (kostnads) effektiviseringar av verksamheten
(Fitzgerald, 1998). I dag har de flesta organisationer effektiviserat manuella och rutinartade
arbetsuppgifter i verksamheten med hjälp av informationssystem. Willcocks och Lester
(1999) beskriver utvecklingen av IS/IT med början i användningen av stordatorer på 60talet vidare till PC användning med klient/server lösningar under 80-talet och därefter 90talets lokala och globala nätverk. De menar att IS/IT-användningen i dag handlar om
virtuellt affärsgörande med höga krav på innehåll och specialiserade tjänster. Från att ha
varit ett verktyg för att effektivisera manuella rutiner har IS/IT kommit att inbegripa allt
fler uppgifter och integrerats i verksamheter för att bli en del av organisationens
infrastruktur. Kostnaderna för IS/IT har ofrånkomligt stigit och för de flesta
organisationer utgör de en betydande del av de totala kostnaderna i organisationen
(Fitzgerald, 1998).
Litteraturen från forskningsområdet som behandlar utvärdering av IS/IT, dvs. ISutvärdering1, är enig om att det finns ett pressande behov av att utvärdera IS/IT i
organisationer (se t.ex. Farbey m.fl., 1999b). För att utvärdera IS-projekt har en flora av
ansatser, metoder och tekniker utvecklats. En oroväckande misstanke som flera studier om
utvärdering av IS/IT tar utgångspunkt i är frågan om IS-investeringar överhuvudtaget ger
någon nytta för verksamheter. Flera studier refererar höga procentsatser över andelen ISprojekt som slår fel eller läggs ner. Farbey m.fl. (1999b) uttrycker en farhåga över att
bristfälliga utvärderingsprocedurer medför att fel IS-investeringar väljs, att IS-utveckling är
svår att kontrollera och att det är svårt att mäta returen av IS-projekt efter att
informationssystemen har implementerats. Det finns många metoder och verktyg för att
utvärdera IS/IT utifrån ett ekonomiskt perspektiv (se t.ex. (Remenyi mfl., 1995; Renkema
& Berghout, 1997). Sådana modeller bygger på att effekten av en IS/IT-investering
värderas utifrån rent ekonomiska kriterier. En typisk metod är Cost/benefit analys där
kostnader för datoriseringen (t.ex. utvecklingskostnader, kostnader för hård- och
mjukvara) utvärderats mot de nyttor som datoriseringen ger (t.ex. minskade
personalkostnader, kortare handläggningstider) (Remenyi & Sherwood-Smith, 2001).
Informationssystem, med syfte att effektivisera och rationalisera manuella rutiner, har ofta
utvärderats och legitimerats med hjälp av utvärderingsmetoder som baserats på finansiell
analys (Fitzgerald, 1998).
IS-fältet är en ung vetenskaplig arena. Fältet rymmer flera grundläggande
forskningsperspektiv och skolbildningar. Symons och Walsham (1988) skriver ”It has been
an axiom with a school of information systems researchers (Kling and Hirschheim among
1

En diskussion om begrepp inom forskningsfältet IS-utvärdering förs i avsnitt 7.2.1.
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others) that an information system cannot be analysed independently of the social and
organisational arrangements which form its environment”. De menar att
informationssystem inte ska betraktas som tekniska system som får sociala konsekvenser
utan informationssystem är att betrakta som sociala system som förlitar sig på en hög grad
av informationsteknologi. Från detta håll kritiseras de formella ekonomiska och tekniska
utvärderingsansatserna för att ge en förenklad syn på utvärdering av IS/IT. Det är inte
tillräckligt att betrakta IS/IT isolerat utan informationssystem måste förstås i sitt sociala
och organisatoriska sammanhang. Behovet av interpretativa metoder för att utvärdera
informationssystem i ett bredare, organisatoriskt och socialt, sammanhang har
uppmärksammats av flera forskare inom forskningsfältet (se t.ex. Symons, 1991;
Hirschheim & Smithson, 1988; Walsham, 1993; Farbey mfl., 1999a, 1999b).
IS-utvärdering kan ha många olika funktioner i en verksamhet. Serafeimidis och Smithson
(2000) har utifrån litteraturen inom forskningsområdet identifierat följande roller för ISutvärdering: skapa kvalitativa eller kvantitativa mått på värdet av IT för organisationen och
dess tillväxt, ranka olika alternativ, utgöra grund för en planerings- och kontrollprocesser,
bidra till formulering av affärs- och IS-strategi, agera feedback för organisatoriskt lärande,
mekanism för åtaganden och legitimering, ge förståelse för interaktionen mellan teknologi
och organisatoriska processer.
Forskningsfältet som fokuserar IS-utvärdering saknar en gemensam begreppsapparat. Det
finns ingen formulerad övergripande teori eller ett allmänt accepterat ramverk inom ISutvärderingsområdet (Symons & Walsham, 1988; Berghout & Remenyi, 2003). De flesta
studier är fragmenterade i sina ansatser dvs. de studerar en isolerad företeelse ur ett särskilt
perspektiv (Lubbe & Remenyi, 1999). Ett sätt att dela in utvärderingsmetoder är utifrån
vilken fas i ett IS/IT-projekts livscykel som de avser att stödja. De flesta projekt inleds
med någon form av konsekvensanalys (Willcocks, 1992; Remenyi mfl., 1995) för att, ofta
med hjälp av Cost/Benefit analys, ta ställning till om projektet ska genomföras eller inte.
Under tiden som projektet pågår kan olika former för formativ utvärdering användas
(Remenyi & Sherwood-Smith, 1998, 1999). Efter ett avslutat projekt kan en summativ
utvärdering genomföras (Farbey mfl., 1999a). En tid efter att ett projekt är avslutat och ett
system står under förvaltning kan en del av dessa utvärderingsinstrument användas som ett
led i en effektiv förvaltningsprocess.
Flera studier tar upp frågan om hur forskningsfältet om IS-utvärdering kan berikas och
utvecklas. Willcocks (1992) menar att tidigare utvärderingspraktik har ställt frågor om
priset på IT, och detta har givit mindre än användbara svar. IS-utvärdering bör istället
utvecklas till en social och organisatorisk process genom vilken organisatoriskt lärande om
IS/IT följer (ibid.). Walsham (1993) pekar på att teorier om utvärdering som härstammar
från utbildningsfältet kan bidra med kunskaper till området. Farbey m.fl (1999b) redovisar
fem studieområden som bör berika framtida IS-utvärderingsforskning och praktik:
utvärderingsteorier, stakeholder-teori, beslutsfattande, projektdynamik samt utvärdering
som lärande.
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1.3 Diskussion om avhandlingens val av fokusering av utvärdering
I följande avsnitt diskuterar jag motiven till den fokuseringen och avgränsning av
forskningsområdet IS-utvärdering som jag gör i denna studie.
1.3.1 Bakgrund
Mitt intresse för frågor om utvärdering intensifierades i samband med ett
utvärderingsarbete som jag genomförde för Arbetsförmedlingen under åren 2001 och 2002
(se kapitel 5). Genom utvärderingsuppdraget kom jag att praktiskt arbeta med frågorna om
hur utvärderingsresultat blir mottagna och verksamma i en organisation samt hur strävan
efter verksamma utvärderingsresultat kan organisera ett utvärderingsarbete. I
utvärderingsarbetet identifierades problem som rörde verksamhetens nyttjande av
utvärderingsprocessen och utvärderingsresultaten. De uppmärksammade problemen
initierade en aktionsforskningsstudie där en metod2 för utvärdering i projekt utvecklades
och testades i användning. Metodskissen bygger på de behov och förutsättningar som
identifierades på arbetsförmedlingen. I utvecklingen av metodskissen har jag nyttjat
erfarenheter av tidigare arbeten med att diagnostisera praktiker, kunskaper om metoder
och verksamhetsutveckling samt teorier om projekt och utvärdering.
Det specifika projekt som var föremål för utvärdering på arbetsförmedlingen var ett så
kallat brytprojekt. Bryt står för arbetsförmedlingens uppdrag att bryta den könsuppdelade
arbetsmarknaden. Brytprojektet syftade till att pröva en utbildningsdesign för
teknikundervisning för kvinnor i ett antal IT- och teknikutbildningar. Den empiriska delen
i aktionsforskningsstudien har som kunskapsdomän utvärdering i projekt. Genom att min
ämnesmässiga hemvist är informationssystemutveckling så har jag fortsätt att undersöka
frågan om metoder för utvärdering specifikt för IS-projekt. Mitt intresse har varit att
vidareutveckla den genererade metodskissen genom att relatera den till forskningsfältet ISutvärdering samt genom att fördjupa problematiseringen av utvärderingsmetoder med
hjälp av studier och teorier om utvärdering och om utvärdering i IS-projekt.
1.3.2 Utvärdering
Människan har en inneboende drivkraft att värdera – att säga något om bra eller dåligt, gott
ont, bättre eller sämre. Att utvärdera är ett utmärkande mänskligt drag (Hirschheim &
Smithson, 1988, 1999). Mer eller mindre medvetet värderar människor resultatet av och
processerna för sina ansträngningar. Mat, dryck, utseende, social interaktion och så vidare
står under konstant utvärdering. Utvärdering används som en procedur i människans
försök att avgöra hur väl någonting möter en särskild förväntning (ibid.).
Begreppet utvärdering är behäftat med en mängd innebörder. Genom att uttrycka att man
ska utvärdera något kan man mena att man t.ex. ska avgöra hur bra något är, bedöma
värdet av något (i en viss situation), bestämma effekten av något, bereda ett
beslutsunderlag för att kunna välja något, granska någonting, bedöma resultatet av något.
Föremålet för utvärderingen kan vara t.ex. en process, en utbildning, ett projekt, ett
program, ett informationssystem, ett verktyg. Utvärdering används som ett formellt
2

Fortsättningsvis i studien kallar jag denna, första versionen av metoden, för metodskiss.
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redskap i verksamheter, utvärdering kan ha en funktion att legitimera visst handlande i
organisationer. Ofta ses utvärdering som en kvalitet i sig själv. Men det är inte alls självklart
hur en utvärdering ska gå till, eller vilka, eller vilkas kvalitetskriterier som ska vara
avgörande för vad som vi uppfattar är bra eller dåligt. Det finns ett behov av att
problematisera utvärdering som fenomen för att fullödigare förstå dess aspekter och
funktioner utifrån syftet att göra bättre utvärderingar.
Utvärdering handlar om kunskap, utvärdering beskrivs som den högsta kunskapsnivån i
Blooms taxonomi3 (Cederborg, 2001) vilket innebär att utvärdering uppfattas som den
mest komplexa (och kanske mest eftersträvansvärda) formen av kunskap. När något är
utvärderat förlitar vi oss på att utvärderingen har resulterat i giltig kunskap. Utvärdering
förbinds ofta, i verksamheter, med att något blir objektivt och vetenskapligt bedömt.
IS-området är ungt, andra discipliner har under längre tid arbetat med att utveckla kunskap
om utvärdering. Bland andra har Walsham (1993) och Farbey m.fl. (1999b) pekat på att vi
bör lära oss från forskningen om utvärdering. En inledande definition av utvärdering lånar
jag av Stufflebeam (2001, s 11) ”Med utvärdering menas en studie som är designad och
utförd för att bistå ett auditorium att fastställa ett objekts meriter och värde”. Guba och
Lincoln (1989) förtydligar att meriter adresserar inneboende kvaliteter hos ett objekt utan
hänsyn till det sammanhang där objektet verkar. Värde avser objektets yttre användbarhet
eller applicerbarhet i ett konkret sammanhang (ibid.).
1.3.3 Varför utvärderingsmetod?
Denna studie syftar till att utveckla en utvärderingsmetod, att förslå en design för en
utvärderingsprocess. Att utveckla metodkunskap är ett angeläget område inom ISforskningen (se t.ex. Hevner mfl., 2004; Baskerville & Wood-Harper). Metodutveckling
som forskningsstrategi handlar om att undersöka hur en praktik kan utföras på ett bättre
sätt. Syftet med en metod är att föreskriva handlande. Att utveckla metoder innebär att
konstruera och designa aktiviteter som, på goda grunder, förväntas bidra till bättre
handlande. Metodutveckling kan betraktas som tillhörande en designvetenskap. ”The
design-science paradigm seeks to extend the boundaries of human and organizational
capabilities by creating new and innovative artefacts” (Hevner mfl., 2004). Studien görs
utifrån ett pragmatiskt perspektiv (se kapitel 2), en central idé inom pragmatismen är
dialektiken mellan tanke och handling. En pragmatisk utgångspunkt medför att studier och
utveckling av metoder för mänskligt handlande är angeläget och relevant. Genom att jag
ingår i forskningsnätverket VITS har jag också, genom olika typer av aktiviteter kopplade
till forskarutbildningen, tagit del av, och byggt vidare på, kunskaper som är utvecklade av
kollegor inom nätverket. Inom forskningsnätverket VITS finns en lång tradition och en
bred kunskapsutveckling om metoder, metodutveckling och metodanvändning (se t.ex.
Goldkuhl, 1993, 1999; Eriksson, 1994; Lind, 1996; Karlsson, 2002).
Inom IS-utvärderingsfältet finns ett behov av metoder som stöd för ett interpretativt
genomförande av utvärdering i IS-projekt. Introna & Whitaker (2002) pekar på bristen på
3 Kunskapsnivåerna i Blooms taxonomi är: 1. Fakta 2. Beskrivning 3. Tillämpning 4. Analys
5. Syntes 6. Värdering
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användbara utvärderingsmetoder som genererats inom det interpretativa ISutvärderingsområdet. Walsham (1999) och Hirschheim (1999) adresserar problemet att det
inte finns många tecken på användning av interpretativa utvärderingsansatser i praktiken
trots att ansatsen förefaller akademiskt välgrundad och teoretiskt erbjuder potentiella
fördelar när det gäller att åstadkomma engagemang och ansvar hos intressentgrupper samt
för att möjliggöra organisatoriskt lärande.
1.3.4 Varför projektfokus?
Föremålet för undersökningen i avhandlingen är utvärdering av och i IS-projekt. IS-projekt
avser här olika typer av projekt där informationssystemutveckling utgör den centrala
arbetsuppgiften. IS-projekt kan t.ex. omfatta nyutveckling av informationssystem,
vidareutveckling av IS eller upphandling och anpassning av ett standardsystem. IS-projekt
handlar om utveckling och implementering av IT-stöd för särskilda uppgifter i en
verksamhet. Utveckling av informationssystem drivs oftast i projektarbetsform.
Projektarbetsformen är välkänd i praktiken, teoretiskt har projekt som arbetsform
studerats omfattande (se t.ex. Lindkvist, 2001; Tell & Söderlund, 2001; Christensen &
Kreiner, 1997). I samband med projektarbete ingår oftast någon form av utvärdering.
I studien på arbetsförmedlingen arbetade jag med frågan om utvärdering i projekt. Min
uppfattning är att utvärderingsresursen i samband med projektarbete är en underutnyttjad
resurs. Verksamheter förbrukar tid och pengar på att göra utvärderingar, en erfarenhet är
att utvärderingar som görs i verksamheter inte i tillräckligt hög omfattning nyttjas och
används. Avhandlingen skrivs med en förhoppning om att kunna bidra till att
möjligheterna med IS-utvärdering bättre tillvaratas i syfte att utveckla och förbättra
organisationer och verksamheter.
1.3.5 Varför utgå från värdesystem för att studera IS-utvärdering?
Utvärdering handlar om värden. Vad vi uppfattar som bättre eller sämre beror på vilket
grundläggande värdesystem som vi använder oss av. Skillnader i det grundläggande
värdesystemet som vi använder ger skillnader i det slutliga omdömet som vi avger om
något. Med värdesystem, eller paradigm, avser jag det komplex av ståndpunkter som bildar
en forskares4 världsbild och kunskapssyn (jämför med Alvesson, 1983). Paradigmet kan
beskrivas med hjälp av ontologiska, epistemologiska och metodologiska utgångspunkter
(Guba & Lincoln 1989) samt genom hur forskaren uppfattar relationen mellan teori och
praktik (se tabell 1.1).
Genom studien utvecklas en utvärderingsmetod. Metoder realiserar en, mer eller mindre
medveten, värdegrund. Man kan se metoder som ett hjälpmedel att förverkliga ett specifikt
synsätt (Goldkuhl, 1991). Guba och Lincoln (1989) menar att det är olämpligt att ”mix and
match” olika paradigm när man genomför en utvärdering, de menar att det ger upphov till
nonsensansatser och nonsensslutsatser. För att utveckla förståelse för utvärdering i ISprojekt, hur utvärdering kan genomföras och användas, är det därför viktigt att undersöka
och tydliggöra värdegrunder i samband med utvärdering.

4

Detsamma gäller för praktikern
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Det finns en pågående debatt inom IS-området (se t.ex. Fitzgerald & Howcroft, 1998;
Orlikowski & Baroudi, 2002; Goles & Hirschheim, 2000) som diskuterar innebörderna och
effekterna av olika paradigm i forskningen. Min utgångspunkt är att utvärderingsresultat
och utvärderingsprocesser blir olika beroende på vilken värdegrund man står på samt att
förståelse för värdegrunden bidrar till bättre utvärderingsprocesser och utvärderingsresultat
i praktiken. Mitt forskningsperspektiv är pragmatiskt, jag menar att värdegrunder, eller
paradigm, och begrepp är viktiga att förstå och problematisera när de gör skillnader i
praktisk handling. I studien gör jag en undersökning av hur olika paradigm uppfattar ISutvärdering. Mitt val att studera IS-utvärdering utifrån multipla paradigm i denna studie är
inte ett uttryck för ett inlägg i en filosofisk debatt utan syftar dels till att utveckla en
breddad förståelse för utvärdering som fenomen betraktat samt dels till att undersöka och
tydliggöra hur ett pragmatiskt förhållningssätt kan bidra till att göra goda utvärderingar.
Lewis och Grimes (1999) föreslår metatriangulering som ett angreppssätt för att utveckla
en metaparadigmatisk kunskap. Metatriangulering stödjer arbetet med att analysera ett
ämne, ett område eller ett fenomen genom att använda sig av litteratur och data vilka har
sitt ursprung i olika paradigmatiska föreställningar om världen som representeras i olika
forskares studier och artiklar. Ett metaparadigm fångar en högre grad av abstraktion och
rymmer, inte unifiering eller syntes utan istället, förmågan att förstå paradigmatiska
skillnader, likheter och interrelationer (Lewis & Grimes, 1999). Litteraturen om ISutvärdering kan karaktäriseras som brokig i fråga om fokus, analysnivåer och
forskningsansatser. Målsättningen med att använda metatriangulering är att vidga
förståelsebasen för litteraturen om IS-utvärdering och på så sätt göra artiklar och studier
jämförbara och relaterbara.
Studien bottnar också i ett genuint och personligt intresse för hur kunskap guidar handling
och hur handling utvecklar kunskap för att förbättra människors verksamheter.
Pragmatismen är den filosofiska tradition som stödjer ett sådant kunskapsintresse (se
kapitel 2). Det pragmatiska perspektivet i studien används tvåfalt. Dels söker
utvärderingsmetoden som designas i studien realisera ett pragmatiskt tänkande och dels
genomförs själva studien i sig med hjälp av en pragmatisk forskningsansats.

1.4 Paradigm inom IS-området
Goles och Hirschheim (2000), använder Burell och Morgans (1979) paradigmtypologi,
figur 1.1 till vänster, för att undersöka IS-områdets framträdande paradigm. Fördelningen
av forskningen inom IS-området efter paradigm illustreras i figur 1.1 till höger.
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Radical Change

Radical humanist
Radical
humanist

Radical
structuralist
Objective

Subjective

Interpretivist

Radical
structuralist

Functionalist

Interpretivist

Functionalist

Regulation

Figur 1.1. Fördelning av forskning inom IS-området utifrån paradigm (Goles & Hirschheim, 2000).

Enligt Goles och Hirschheim söker forskare inom det funktionalistiska paradigmet
(functionalist) förklara hur element i ett socialt system interagerar för att skapa en
integrerad helhet, de bygger på positivistiska metodideal. Det interpretativa paradigmet
(interpretivist) söker förklaring utifrån människors meningsskapande. Det
radikalstrukturalistiska paradigmet (radical structuralist) betonar behovet av att överskrida
och ifrågasätta existerande institutioners begränsningar och fokuserar på maktförhållanden
i samhället. Det radikalhumanistiska paradigmet (radical humanist) söker radikal förändring
och frigörelse samt betonar vilken roll olika sociala och organisatoriska krafter spelar för
att förstå förändring.
Vidare pekar Goles och Hirschheim på att många forskare visserligen erkänner
paradigmgränser men att gränserna inte är statiska utan ganska luddiga. En fara med att
göra indelningar av paradigm är att de kan begränsa alternativa perspektiv och begränsa
möjligheterna till produktiva korsbefruktningar av teorier och metoder. Avslutningsvis
menar de att pragmatismen underminerar den traditionella uppdelningen i motstridiga
paradigm genom att erbjuda en filosofisk bas som uppmuntrar mångfald.
Orlikowski och Baroudi (2002) undersöker också paradigm inom IS-området. De redogör
för tre filosofier (eller paradigm) som de menar bereder insiktsfulla perspektiv på de
fenomen som IS-forskning intresserar sig av, det positivistiska, det interpretativa och det
kritiska perspektivet. De menar att IS-forskare måste förstå implikationerna av sitt
forskningsperspektiv. Ett perspektiv styr vilka faktorer som undersöks och vilka faktorer
som man bortser ifrån. Perspektivvalet påverkar också vilka forskningsproblem som anses
vara relevanta att studera och vad som anses vara accepterbara vetenskapliga bevis inom
forskarkollektivet. Forskarens perspektiv bildas genom doktorandprogram, inflytelserika
mentorer, anställningskrav, kriterier för forskningsanslag och publiceringspolicys i
akademiska tidskrifter. Forskaren måste anlägga ett perspektiv som är kompatibelt med sitt
eget forskningsintresse och sina förutsättningar och samtidigt vara öppen för möjligheter i
andra antaganden och intressen (ibid.).
Argument för att välja det ena eller andra perspektivet avgörs av forskarens kunskap och
värderingar i samspel med den frågeställning hon brottas med. Det pragmatiska
perspektivet kan inte förväntas vara bättre än något annat, men det förväntas att bidra till
en särskild typ av kunskapsutveckling som utgår från och bidrar till praktiska konsekvenser
i handlande. Karaktären på de tre perspektiven, det positivistiska, det interpretativa och det
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kritiska perspektivet som Orlikowski och Baroudi redogör för samt det pragmatiska
perspektivet beskrivs i tabell 1.1. En mer utförlig diskussion om respektive paradigm och
om IS-utvärdering i relation till dessa paradigm återfinns i avsnitt 7.3.
Tabell 1.1. Antaganden inom positivism, interpretativism, kritisk teori och pragmatism (sammanställningen
bygger på Guba & Lincoln, 1989; Alvesson & Sköldberg, 1994; Mingers, 2002; Ngwenyama, 2002;
Orlikowski & Baroudi, 2002; Walsham, 2002).
Filosofi
Antaganden
Ontologi
(Naturen hos
det
kunskapsbara)

Positivism

Interpretativism

Kritisk teori

Pragmatism

Objektiv värld existerar
oberoende av
människor.

Verkligheten är
socialt
konstruerad. Den
sociala världen
förändras över
tiden.

Människor skapar
sin sociala värld och
kan således ändra
den om de vill.

Undersökaren
tolkar andra
människors
tolkningar av
världen.

Vetenskap är socialt
konstruerad och
därmed injicerad
med värde
orienteringar.
Essensen förstås
genom fenomenets
dialektik med
kontext och historia.
Processförståelse
Historiska studier
Etnografiska studier
Aktionsforskning

Det finns en
objektiv verklighet,
som existerar
utanför individen.
Denna verklighet är
grundad i
omgivningen och i
erfarenheten hos
varje individ och
kan endast bli
imperfekt förstådd.
Sanning bör snarare
vara en fråga om
praktisk
användbarhet.

Epistemologi
(Relationen
mellan
kunskaparen
och det
kunskapsbara)

Det är möjligt för en
observatör att
externalisera det
studerade fenomenet, att
förbli distanserad från
det. Det studerade
uppfattas fritt från
observatörens
värdeomdömen.
Metodologi
Hypotetisk-deduktiv
(Hur
metod
kunskaparen
Datainsamling: surveys,
går tillväga för kontrollerade
att utveckla
experiment
kunskap)
Dataanalys: statistisk
inferens (upptäcker
lagar, mönster).
Metoden garanterar
korrespondensen.
Relationen
Teorin levererar
mellan teori rekommendationer
och praktik
(teorier) till praktiken
som bidrar till bättre
förutsägelse och
kontroll.
Forskarens roll är att
upptäcka mönster.

Fallstudier med
intervjuer,
deltagande
observation och
Grounded Theory

Forskarna bidrar
till praktiken med
ramverk, koncept,
konceptuella
modeller, teori,
interventioner.
Forskaren har
värdeomdömen.
Forskarens roll är
att tolka världen.

Utgångspunkten för
analys är praktiskt,
mänskligt handlande
– praktiken.

Grounded Theory,
Fallstudier genom
deltagande
observation eller
aktionsforskning.
Forskarens roll är att Vetenskapligt
förbättra den sociala utvecklad kunskap
världen genom att
syftar till att fungera
tydliggöra
som användbara
missförhållanden
instrument i
och vad som borde
praktiken.
vara. Detta är
drivkraften för
teoriutveckling.
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1.5 Avhandlingens kunskapsbidrag
Utvärdering har en underutnyttjad potential i form av ett kreativt verktyg för att skapa mer
produktiva verksamheter. Informationssystemutveckling bedrivs som regel i projektform, i
projektarbetsformen ingår oftast någon form av utvärdering. Metoder för utvärdering i ISprojekt bör ge gott stöd för handlande. Metoder realiserar mer eller mindre medvetet ett
perspektiv eller en värdegrund. Värdegrunden i en metod bör vara väl genomlyst och
explicitgjord för att metoden ska ge metodanvändaren gott stöd för handlande. Inom ISområdet finns ett antal framträdande värdegrunder eller paradigm som används som
fundament för att utveckla kunskaper inom området. För att utveckla användbar kunskap
och förståelse för hur utvärdering kan användas i IS-projekt bör sådan kunskapsutveckling
problematisera paradigmatiska utgångspunkter för IS-utvärdering.
1.5.1 Syfte och forskningsfrågor
Syftet med avhandlingen är utveckla kunskap som ger vägledning för hur verksamheter
kan nyttiggöra sig av utvärdering i informationssystemprojekt. Avhandlingens syfte uppnås
genom att besvara följande frågor:
1. Hur bör en metod för utvärdering vara utformad för att bidra till en
verksamhets utveckling?
2. Vilka funktioner kan utvärdering ha i ett informationssystemprojekt och i
systemutvecklingsprocessen?
3. Vad innebär IS-utvärdering utifrån framträdande paradigm inom IS-området?
Den första frågan behandlar utvärderingsprocessen i ett IS-projekt. Frågan söker att
besvara hur utvärderingsprocesser bör gå till. Vilka aktiviteter bör ingå i en
utvärderingsprocess och hur bör dessa aktiviteter vara utformade? Vidare uppfattar jag att
det är viktigt att förstå vad en utvärdering genererar för typ av resultat och på vilket sätt
som utvärderingsresultatet kan bidra till en önskvärd utveckling av den verksamhet som
projektet utgör en del av. Frågan behandlar också vilka faktorer som organiserar
utvärderingen.
Den i avhandlingen utvecklade utvärderingsmetoden bör kunna diskuteras i ljuset av dess
möjliga användning och funktion i ett systemutvecklingsprojekt. Den andra frågan handlar
om hur utvärdering används i relation till ett systemutvecklingsprojekt. Frågan ställs
gentemot forskningslitteraturen om IS-utvärdering. Frågan söker att besvara hur
utvärdering används, som ett verktyg, i olika faser av ett IS-projekt, vilka syften som
utvärdering kan fylla och vilka beslut som utvärderingen avses stödja. Jag uppfattar
utvärdering av IS-projekt som ett specialfall av projektutvärdering. IS-projekt har sin
speciella kontext där syftet med projektet är att utveckla, implementera eller vidareutveckla
ett informationssystem för någon uppgift i en verksamhet.
Den tredje frågan behandlar utvärderingars paradigmatiska fundament. För att förstå och
utveckla den praktiska utvärderingsprocessen så är det nödvändigt att utveckla kunskaper
om de värdegrunder som de bygger på och realiserar. Beroende på paradigment så
eftersträvas vissa kvalitetsmål i utvärderingsprocessen. De paradigm jag undersöker är det
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positivistiska, det interpretativa, det kritiska samt det pragmatiska paradigmet. Frågan söker
svar på hur IS-utvärdering karaktäriseras utifrån de olika paradigmen. Avhandlingen
genomförs utifrån ett pragmatiskt perspektiv. Det pragmatiska paradigmet kommer att
undersökas för att explicitgöras och realiseras i den utvärderingsmetod som utvecklas
genom avhandlingen.
Delfrågorna kräver en problematisering och analys av området IS-utvärdering vilket bidrar
till begreppsutveckling inom området. Utöver en utvärderingsansats, som är grundad i ett
pragmatiskt tänkande, så är bidraget från studien en områdesbestämning samt en
beskrivning av frågor, begrepp, metoder och perspektiv inom IS-utvärderingsområdet.
En ytterliggare fråga som kommer att undersökas är användandet av pragmatismen som
perspektiv för att studera IS-utvärdering. Studien kommer att medvetet arbeta med att
följa och realisera ett pragmatiskt tänkande. En sådan ansats inte är vanligt förekommande
inom forskningsfältet som behandlar IS-utvärdering. Det finns på så sätt fog för att lyfta
upp denna aspekt av studien och göra det pragmatiska angreppssättet till föremål för
reflektion. Bidraget är här en reflekterad diskussion av de möjligheter och de problem som
den pragmatiska utvärderingsansatsen ger.
1.5.2 Målgrupp och kunskapsbidrag
Ett kunskapsbidrag uppfattar jag som en sammanhållen undersökning av någon aspekt
som kan formuleras på ett sådant sätt att den är ett verktyg för någon att utföra något i en
viss situation. Ett kunskapsbidrag ska kunna användas och ge stöd för någon särskild
målgrupp i någon särskild aktivitet. Den här studien lämnar kunskapsbidrag till två olika
praktiker. Dels lämnas bidrag till utvärderingspraktiken och dels till ISutvärderingsforskningspraktiken.
Jag tänker mig att den utövande utvärderaren kan använda den föreslagna metoden som
ett stöd vid utvärdering. Även problematiseringen av grundläggande paradigm som
utvärderingar bottnar i bör utgöra en källa till reflektion för den utövande utvärderaren.
Förhoppningsvis kan en sådan reflektion leda till att olika grundvärderingar och syften
med utvärderingar tydligare kan diskuteras när en verksamhet står inför att besluta om en
utvärdering ska genomföras och hur den ska genomföras.
Forskarpraktikens verktyg ser något annorlunda ut än utvärderingspraktikens verktyg.
Forskningspraktikens verktyg är ofta i form av konceptuella modeller, systematiseringar
och analysinstrument. Bidraget till forskningspraktiken är den problematisering som görs
av utvärderingsbegreppet inom IS-området och som resulterar i en multiparadigmatisk
beskrivning av utvärderingsbegreppet. Ett ytterliggare bidrag är en grundning av en
pragmatisk ansats för IS-utvärdering.

1.6 Disposition av avhandlingens innehåll
Avhandlingen är strukturerad i nio kapitel. Nedan beskrivs innehållet i respektive kapitel.
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Kapitel 1 Inledning och frågor, introducerar ämnesområdet utvärdering i IS-projekt och

redogör för och motiverar avhandlingens syfte och frågeställningar. Kapitlet redogör för
olika paradigm inom IS-området som påverkar studiet av IS-utvärdering.

Kapitel 2 Pragmatisk referensram. I detta kapitel diskuteras pragmatismen med

utgångspunkt i Peirces, Deweys och James klassiska skrifter. Vidare preciseras den
innebörd som pragmatismen ges i denna studie.

Kapitel 3 Forskningsmetod, redovisar hur studien har genomförts. Studiens olika

angreppssätt redovisas, diskuteras och motiveras.

Kapitel 4 Teoretiska utgångspunkter, redogör för utgångspunkter i metodteori samt

redogör för två basmetoder som använts i studien. Vidare redovisas teoretiska
utgångspunkter för projekt i verksamheter.

Kapitel 5 En metodgenererande studie av utvärdering, redogör för den empiriska
delen av studien som genererat en metodskiss för att genomföra utvärdering i projekt.
Vidare redovisas observationer i, samt interaktioner med den praktiska kontexten som har
legat till grund för generering av metodskissen i avhandlingen.
Kapitel 6 Teorier om utvärdering, redogör för teorier om utvärdering från
forskningsfältet ”program evaluation” som behandlar utvärdering av sociala program (t.ex.
utbildning eller offentlig serviceproduktion). Kapitlet utgör en teoretisk grund för
utvärdering och används för att teorigrunda den verksamhetsutvecklande
utvärderingsmetoden.
Kapitel 7 Analys av området IS-utvärdering. I detta kapitel karaktäriseras och
problematiseras IS-utvärdering utifrån litteraturen från forskningsfältet om IS-utvärdering.
Kapitlet utgör en litteraturstudie om teorier, begrepp, paradigm, tillämpning och metoder
för utvärdering i IS-projekt. Analysen av IS-utvärdering används för att grunda den
verksamhetsutvecklande utvärderingsmetoden.

Kapitel 8 Verksamhetsutvecklande utvärdering i informationssystemprojekt,

redogör för syntetisering av kunskapsutvecklingen i kapitel 5, 6 och 7. I detta kapitel
presenteras en metod för verksamhetsutvecklande utvärdering i IS-projekt, en diskussion
om användning av metoden samt en multiparadigmmodell för IS-utvärdering.

Kapitel 9 Avslutande reflektioner och framtida forskning sammanfattar studiens

kunskapsbidrag i förhållande till de ställda frågorna. Kapitlet avslutas med en reflektion om
kunskapsbidraget samt de implikationer som studien ger för mitt fortsatta
forskningsarbete.
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"Thus, we come down to what is tangible and practical as the root of every
real distinction of thought, no matter how subtle it may be; and there is no
distinction of meaning so fine as to consist in anything but a possible
difference of practice."
Charles S. Peirce, 1878

2. Pragmatisk referensram

Pragmatismen ger en referensram för kunskapsutveckling. Pragmatismen utgör en
referensram för hur forskaren utvecklar kunskap om organisationer men också för hur
aktörer i organisationer utvecklar kunskap för att utföra sitt arbete. Den pragmatiska
referensramen i studien verkar således på två nivåer, figur 2.1. Dels utgör den en referens
för forskarens sätt att angripa den vetenskapliga uppgiften, för hur forskaren ser på och
använder teori och vetenskapliga metoder samt för hur forskaren uppfattar sin egen roll.
Och dels är pragmatismen en referens för hur forskaren betraktar aktörer i verksamheter,
vad som är viktigt att studera, vilka samband som forskaren uppfattar och vilken typ av
bidrag som forskaren kan tillföra praktiken. Pragmatismen verkar både som grund för en
vetenskapsteori och för en verksamhetsteori, en grund för att förstå och stödja det
vetenskapliga arbetet samt för att förstå och stödja verksamheten. Dessa två nivåer är
intimt förknippade oavsett vilken filosofisk vetenskapstradition som forskaren ansluter sig
till.

Pragmatismen som vetenskapsteoretisk referensram (ontologi,
epistemologi, metodologi)

Pragmatism som
referens för att
betrakta en
verksamhet

Artefakt
Aktör
Kommunikation

Kunskap
Handling

Förändring

Figur 2.1. Pragmatismen som vetenskapsteoretisk referensram och som referensram för att betrakta en
verksamhet.
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Pragmatismen utgör en brygga mellan positivism och konstruktivism. Världen uppfattas
som objektiv men vår kunskap om världen är socialt utvecklad vilket innebär att vår
kunskap om världen kommer att vara ofullständig. Det finns en objektiv verklighet som
existerar utanför individen, denna verklighet är grundad i omgivningen och i erfarenheter
hos varje individ och kan endast bli ofullkomligt förstådd (Mingers, 2002). Detta ger en
konceptuell grund för användning av både kvantitativa och kvalitativa metoder och tillåter
pragmatikern att välja den ansats och den metodologi som är mest lämpad för den
frågeställning som undersöks (Goles & Hirschheim, 2000). Pragmatikern ser vetenskap
som en praktisk aktivitet som syftar till att producera användbar kunskap snarare än till att
förstå världens sanna natur (Dewey, 1931).
I kapitlet beskrivs den amerikanska pragmatismen som utgångspunkt för den
kunskapsutveckling som avhandlingen ger uttryck för. Pragmatismen kan inte ses som en
entydig skola, olika förgrundsgestalter har valt att utveckla olika aspekter av det
pragmatiska förhållningssättet. Kapitlet ska utveckla en operationaliserad pragmatism och ge
svar på vad den pragmatiska vetenskapssynen och kunskapssynen innebär i sammanhanget
av denna avhandling. Samt tydliggöra hur den pragmatiska synen får konsekvenser för
forskningsfrågor, konsekvenser för forskningsmetod och för avhandlingens resultat.

2.1 Den amerikanska pragmatismen
Den amerikanska pragmatismen har sina rötter i Charles S. Peirces, William James och
John Deweys vetenskapsfilosofiska arbeten. Peirce är grundaren av den filosofiska
traditionen som vidareutvecklats av James och senare av Dewey. Peirces pragmatism är
kognitivt fokuserad och orienterad mot naturvetenskaperna medan James pragmatism är
personlig och inriktad mot psykologi. Deweys utveckling av pragmatismen riktar sig mot
det sociala samhället och har en kommunalistisk tanke (Rescher, 2000). Den pragmatiska
tanketraditionen kan beskrivas utifrån ett antal aspekter som är intimt förbundna med
varandra och som tillsammans utgör en grund för utveckling av kunskap. De aspekter som
tillsammans bygger det pragmatiska fundamentet för avhandlingen beskrivs under
rubrikerna; framåtsyftande begreppsbildning, dialektik mellan tanke och handling –
handling som studieobjekt, värden samt instrument.
2.1.1 Framåtsyftande begreppsbildning
En grundläggande idé inom pragmatismen är att ett begrepps mening är dess praktiska
konsekvenser. Den pragmatiska principen som Peirce formulerade i den klassiska artikeln
”How to make our ideas clear” (1878/1990) lyder:
”Vi kommer sålunda fram till det handgripliga och
praktiska som roten till varje verklig tankedistinktion,
hur subtil den än må vara; det finns inte någon
skillnad hos meningen som är så fin att den skulle
bestå i någonting annat än en möjlig olikhet i
praktiskt handlande”
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Med citatet ovan pekar Peirce (Peirce, 1878/1990) på vilka aspekter av ett tänkt objekt eller
fenomen som är viktiga att beakta. Peirce menar att om vi tänker efter vilka verkningar
som möjligen kan ha praktisk betydelse som objektet för vår uppfattning har, då utgör vår
uppfattning om dessa verkningar hela vårt begrepp om objektet i fråga. Begreppsbildning
innebär att fånga de praktiska konsekvenser som en tankekonstruktion för med sig.
Vår kunskap om världen är ständigt i rörelse och ”in the making” (Dewey, 1931), på detta
sätt blir vår kunskap om något alltid approximativ. Världen och vår kunskap om världen är
under ständig tillblivelse. Att utgå från att vår kunskap om världen är i ständig tillblivelse
medför att vi får ett moraliskt och kreativt ansvar för den kunskap som vi utvecklar. Vi kan
välja vilken typ av kunskap som vi vill utveckla om världen, den kunskap som vi utvecklar
bör bidra på ett konstruktivt sätt. ”If we form general ideas and if we put them into action,
consequences are produced which could not have been produced otherwise. Under these
conditions the world would be different from what it would have been if thought had not
intervened. This consideration confirms the human and moral importance of thought and
of its reflective operation in experience” (ibid.). Här görs tre distinktioner. Den första
handlar om begrepps mening och innebörd, begrepp bestäms av de praktiska
konsekvenser som de ger upphov till. Om vi t.ex. karaktäriserar något som en papperskorg
så förbinder vi oss att behandla det objektet på ett särskilt sätt, vi slänger skräp i det, vi
tömmer det, vi pratar om det på det sätt som är tillbörligt för papperskorgar. Detta innebär
att begreppsbildning har praktiskt syfte. Den andra distinktionen tydliggör att
begreppsbildning är framåtriktat (i tiden) och syftar till att påverka tillvarons status på
något sätt. Vi bildar begrepp för att agera i världen för att kunna hantera och handla i
situationer. Detta leder till en tredje distinktion, att vi, som individer, kan välja att hantera
situationer på olika sätt. Människan har ett moraliskt ansvar när hon hanterar olika
situationer och således också ett ansvar för den begreppsbildning hon har som grund för
sitt agerande. Begreppsbildning ger normer för agerande.
2.1.2 Dialektik mellan tanke och handling – handling som studieobjekt
Vad vi tänker om något är centralt för hur vi handlar i relation till det. Vår kunskap om
något och den information som vi har tillgänglig är det som sofistikerar våra handlingar.
Det är handlandet som är eftersträvansvärt, det är ytterst genom goda handlingar som vi
påverkar vår omgivning på ett positivt och konstruktivt sätt, Peirce menar att ”The whole
function of thought is to produce habits of action”. Enligt Rescher (2000) vidhöll Peirce
att den primära funktionen för våra tankar (beliefs) som rör världen är att förbinda oss till
regler för handlande – att förse vårt uppträdande med guidning om vad vi ska tänka, säga
och göra. Vi har också en uppgift i att pröva våra förväntningar genom observation och
experiment.
Handlandet är centralt för tänkandet. Det är genom handlandet som tänkandet
”förtingligas”, det är i de möjliga skillnader i handling och i praktik som en skillnad i
tankedistinktion blir verklig och meningsfull. “In order to be able to attribute a meaning to
concepts, one must be able to apply them to existence. Now it is by means of action that
this application is made possible. And the modification of existence, which results from its
application, constitutes its true meaning of concepts” (Dewey, 1931). Genom handlandet
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undersöker människor bärigheten i det handlingsalternativ som de valt och utvecklar
kunskap genom sin erfarenhet. Genom att handla erfar människor de konsekvenser och
den påverkan som handlandet ger upphov till, handling ger möjlighet till reflektion av den
idé som handlingen byggde på. Goldkuhl (2004) menar att pragmatismen betyder ett
erkännande av den fulla dialektiken mellan kunskap och handling. Gott handlande bör vara
kunnigt handlande, god kunskap bör vara handlingsbar kunskap (ibid.).
Pragmatikern ser vetenskap som en praktisk aktivitet som syftar till att producera
användbar kunskap snarare än till att förstå världens sanna natur (Dewey, 1931).
Forskarens roll och uppgift är att förbättra människors praktiker, att utveckla kunskap som
syftar till att fungera som användbara instrument för människor som agerar i olika
situationer. För forskaren, inom den pragmatiska traditionen, framstår handlingar som
något signifikant och fundamentalt att studera, andra omständigheter är också intressanta
men dessa omständigheter är centrerade runt handlingar som den primära analysenheten
(Goldkuhl, 2004). Till skillnad mot en rent tolkande ansats nöjer sig inte den pragmatiska
forskaren med att undersöka hur människor tänker om det som pågår utan studerar och
rekonstruerar det som pågår genom att undersöka människors handlingar. För att förstå
vad som pågår behöver man undersöka hur det pågår och var det pågår och vilka aktörer eller
grupper av aktörer som på olika sätt deltar i det som pågår. Forskaren vill förändra och
förbättra och nöjer sig inte med att göra en riktig tolkning av ett skeende, tolkningen av
olika aktörers uppfattningar är en del av undersökningen men inte det slutliga målet med
undersökningen. Närhet till empirin är viktig, intervjuer är en möjlighet till datainsamling,
andra viktiga empiriska metoder är deltagande observation, dokumentanalys och att
interaktivt rekonstruera vad som görs tillsammans med aktörer. De vetenskapliga
abstraktioner som forskaren arbetar med analytiskt, och som är en del av det vetenskapliga
resultatet, bör vara förankrade i de mänskliga praktiker som är fokus för undersökningen.
2.1.3 Värden
Våra handlingar och vårt agerande är genomsyrade av värderingar. Pragmatikern söker
kunskap om det som är möjligt och värdefullt. ”Values too are practical instrumentalities –
thought-tool that serve us in our endeavour to achieve satisfying lives” (Rescher, 2000).
Wicks och Freeman (1998) pekar på de amerikanska pragmatisternas ansats att använda
filosofi för att utveckla människors liv “Turning the skills of the philosopher to bear on
social and political problems so that people (as individuals and as a community) may live
richer and more fulfilling lives”. De menar att nyckelfrågan för pragmatisterna är om
informationen (t.ex. vetenskapliga data, en novell, en avhandling) är användbar –
användbar i betydelsen att den hjälper människor att hantera världen på ett mer
tillfredställande sätt, t.ex. för att skapa bättre organisationer.
Deweys pragmatism argumenterar för en slags deltagande demokrati, där människor är
aktiva och vetgiriga och vill arbeta tillsammans för ett bättre samhälle. Deweys
intresseområde är det samhälleliga till skillnad från Peirce vars uppmärksamhet riktas mot
vetenskapssamhället. De båda har en konsensussyn på sanning. Medan Peirce
uppmärksammar experterna, de rationella undersökarna, för att utveckla konsensus för att
fastställa något så uppmärksammar Dewey den sociopolitiska arenans betydelse. “But the
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”success” of theories and ideas is not (as with Peirce) a matter of their efficacy in realizing
the impartial goals of science (effective explanation, prediction, and control). Rather it is a
matter of contributing to the excellence, stability, and durability of a community of agents
interacting in fruitful personal and cooperative ventures” (Rescher, 2000). Sanning
auktoriseras av en social kommunitet, Dewey såg som en självklarhet att det goda
samhället införlivar vetenskapliga ansträngningar och principer (ibid.).
Wicks och Freeman (1998) menar att det pragmatiska kriteriet för värde är anpassat för en
pluralistisk syn på värden. “Instead of offering specific and detailed content to the term,
the pragmatic value of usefulness simply requires those engaged in research or decisionmaking to scrutinize the practical relevance of a set of ideas as defined by their purposes
and those shared by their community (e.g., within a country , a corporation, a research
stream)”. Den pragmatiska tanketraditionen sätter ändamålsenligheten i fokus, de
konsekvenser av en idé som undersöks är konsekvenser för att uppnå ett särskilt och avsett
mål. Det är hur väl en idé, en metod, en teori etc. bidrar till att uppnå till ett hänsyftat mål
som är det centrala intresset. Dewey (1931) citerar James som säger att “the only meaning
of essence is teleological, and classification and conception are purely teleological weapons
of mind”.
Frågan om vilka mål som man arbetar för att uppnå är viktig. Mål relaterar till
värdedomänen och bidrar till att definiera värden. Mål kan vara mer eller mindre rationella,
de mål som vi människor förfogar över är inte alltid meningsfulla och välgrundade, de kan
vara destruktiva eller kontraproduktiva för att uppnå våra bästa intressen och våra sanna
behov. Rescher (2000) diskuterar rationaliteten i våra värderingar och menar att
rationaliteten involverar två element; medel och mål. “The rationality of means is a matter
of factual information alone - of what sorts of moves and measures lead efficiently to
objectives. But the rationality of ends is a matter not of information but of legitimation. It is
not settled just by factual inquiry, but involves appraisal and evaluative judgement. And in
the larger scheme of things both aspects are needed: ends without requisite means are
frustrating, means without suitable ends are pointless. Accordingly, rationality has two
sides: an axiological (evaluative) concern for the appropriateness of ends and an
instrumental (cognitive) concern for effectiveness and efficiency in their cultivation. The
conception of rationality fuses these two elements into one integral and unified whole,
seeing that the inherent purposivenesss of values makes them part of the rational
enterprise” (ibid.). Våra handlingars rationalitet beror både på vilka mål som de syftar till
att uppnå och de medel vi använder för att uppnå dessa mål.
2.1.4 Instrument
Pragmatismen är instrumentalistisk, begrepp och teorier uppfattas som instrument som
kan fungera för att förordna framtida sakförhållanden på ett speciellt sätt (Dewey, 1931).
Instrument relaterar till den aspekten av en abstraktion att den fungerar som ett verktyg
som används i något särskilt syfte. Dewey karaktäriserar sin pragmatism som
instrumentalism, där uppsättningen av tankar och idéer är intellektuella instrument som
människor använder för sin livsföring.
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Instrumentaliteten i pragmatismen relaterar inte till ett snävt medelsintresse, att enbart
fokusera på hur väl ett medel bidrar till att uppfylla något mål. Instrumentaliteten hänsyftar
till de kognitiva funktioner som vi använder. Kognitiva funktioner är t.ex.
begreppsbildning, klassificering, abstraktioner, modeller och teorier. Vi, i egenskap av
människor, använder kognitiva funktioner som instrument i syfte att åstadkomma något.
En modell är inget självändamål, det är ett verktyg som skapas för att agera i en situation i
ett konstruktivt syfte. Teorier är instrument som kan användas för att organisera den
kommande realiteten på ett särskilt sätt, ett verktyg för att skapa en handlingsdisposition.
Vetenskapligt utvecklad kunskap syftar till att fungera som användbara instrument i någon
praktik t.ex. en affärspraktik eller en forskningspraktik. Forskarens roll är att utveckla
kognitiva instrument som kan användas i en praktik för att bidra till dess konstruktiva
utveckling. De instrument som utvecklas har en praktisk förankring.

2.2 Människan som kunskapsutvecklare i verksamheter – en
precisering
I detta avsnitt preciseras studiens syn på människors begreppsbildning, kunskapsutveckling
och deltagande i den sociala världen.
2.2.1 Begreppsbildning
Att ett fenomen får ett namn spelar stor roll för möjligheterna att påverka och förändra de
faktiska förhållanden som fenomenet handlar om. Ett viktigt uppdrag som forskare har är
att namnsätta fenomen, att utveckla begrepp och kategorier och att föreslå samband
mellan dessa. På detta vis skapar forskaren teori. Namnsättning och kategorisering är
aktiviteter som påverkar vår kunskap om något. Syftet med att utveckla forskningsbaserad
kunskap är att förändra vårt vetande om något (på ett trovärdigt och giltigt sätt). Varför vill
vi då förändra vårt vetande om något? För mig handlar drivkraften till att förändra mitt
vetande om att ha möjlighet att påverka och deltaga i att skapa världen på ett konstruktivt
sätt. En viktig riktning och drivkraft för att utveckla begrepp, och samband mellan
begrepp, är att forskningsutvecklade begrepp ska kunna användas både av praktiker och av
teoretiker.
För att kunna resonera och förstå mer om de fenomen som på något sätt är centrala för
oss måste vi namnsätta dem, finna ett ord, en term, som låter oss representera den
tankekonstruktion som vi har om fenomenet. Tankekonstruktionen är det begrepp vi har
om fenomenet. Begreppets omfång överskrider sitt namn och underskrider fenomenet.
Ogdens triangel, figur 2.2, visar tre aspekter av begreppsbildning; det omtalade fenomenet,
det vi tänker om fenomenet samt det vi uttrycker om fenomenet.
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Det tänkta
(begrepp, kunskap)

Det uttryckta
(ord, term, symbol)

Det omtalade
(fenomen, skeenden)

Figur 2.2. Ogdens triangel, term - det uttryckta, fenomen – det studerade och begrepp – våra
tankekonstruktioner om fenomenet. Indirekt referens till Ogden & Richards, 1949 i Avdic, 1999.

Begreppsbildning är en reflektiv aktivitet som människor utför för att förstå och agera i
den situation som hon uppfattar. Forskarens arbete med begreppsbildning är en del av
hennes uppdrag, hon arbetar medvetet och systematiskt med att utveckla begrepp. Ogdens
triangel står likväl modell för praktikerns begreppsbildning, praktikern har oftast inte
samma krav på att arbeta medvetet och systematiskt för att utveckla användbara begrepp,
praktikerns fokus är att lösa uppgifter i arbetspraktiken.
2.2.2 Tyst kunskap
Utvärdering handlar om kunskapsbildning, det är därför viktigt för studien att utveckla en
förståelse för hur människor utvecklar kunskap. Den kunskapssyn som används i studien
utgår väsentligen från Bertil Rolfs (1995) analys av Polanyis kunskapsteori. Enligt
Rolf/Polanyi är kunskap personlig, kunskap fungerar praktiskt.
Rolf/Polanyi använder begreppet tyst kunskap på det sätt som vi ofta använder begreppet
perspektiv, genom att göra den tysta kunskapen till fokus ges människan möjlighet att
reflektera över, och på så sätt påverka, den professionella kultur som traderats
honom/henne. I kunskapens och handlandets tysta dimension möts individen och
kulturen. Människan är alltid aktiv, alltid en aktör. I varje aktivitet finns två kunskapsskikt
fokus respektive redskap för att kunna hålla fokus. Kunskapen kallas ”tyst” då den
används som ett redskap för att vi ska kunna handla eller kunna inhämta annan kunskap.
De intellektuella redskapen (t.ex. metoder, regler, dolda antaganden, värderingar) är
överförda av en kultur.
Den personliga kunskapen ter sig olika beroende på om dess tysta funktion är påkopplad
eller frånkopplad. När den tysta funktionen är påkopplad fungerar kunskapen existentiellt,
som ett antal regler i ryggmärgen, som ett redskap, den ter sig helt viss, fylld av en
tvingande riktighetskänsla eller tillförsikt och får oss att kunna utföra handlingar, att vara
närvarande i handlingen. När den tysta funktionen är frånkopplad kan vi reflektera över
det regelsystem och de värden som bär handlingen. Reflektionen lyfter den tysta
kunskapen ur sin redskapsfunktion för att kunna bearbeta själva tankeredskapet. I
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reflektionen, som handling betraktad, fungerar annan kunskap, kunskap om kunskap, tyst
– som ett redskap.
2.2.3 Personlig kunskap och tradition
Ett centralt begrepp hos Rolf/Polanyi är personlig kunskap. Rolf uttrycker att personlig
kunskap har funktionen att vara en medlare mellan mänskliga intressen och en strängt
intersubjektiv tankebyggnad. Personlig kunskap är en förening av tradition och
subjektivitet hos en person, traditionens anspråk balanserar individens subjektivitet. I den
personliga kunskapen flätas traditionens verklighetsbild och värderingar samman med
exempelvis individens samvete. Personlig kunskap gör människan till en kulturvarelse.
Människans personliga kunskap låter henne skapa kulturella objekt såsom vetenskap och
konst. Kulturen ger människan redskap i form av personlig kunskap som utvidgar hennes
förståelse av den verklighet hon delvis själv skapat.
Kunskap byggs upp, intuitivt och ändamålstyrt, genom integrering eller syntes av
fragmentariska ledtrådar. Kunskap utvecklas genom integration. Integration av kunskap är
en form av färdighet därför följer kunskapen sin bärare, kunskap kan inte avyttras eller
förpackas. Kunskapen är förknippad med den egna identiteten, social identitet är
förknippad med kunskap. Rolf/Polanyi menar att eftersom kunskap existerar i personlig
form är vi alla uppbärare av traditionen, vi fostrar och fostras av traditionen. Traditionen
kan leva vidare genom att den bärs av individers personliga kunskap. Den personliga
kunskapen traderas i yrkesgrupper där social identitet beror av kunskaper. Människor
identifierar sig med verksamhetens mål som tas för givna och utövar sin tysta funktion.
Rolf/Polanyi gör inte någon större skillnad i användningen av traditions- respektive
kulturbegreppet. Kulturbegreppet används i en aning vidare bemärkelse än det förra, båda
begreppen används relativt synonymt med begreppen disciplin (vetenskaplig) och
yrkesgrupp. Rolf/Polanyi menar att en tradition skapar kulturell kontinuitet.
Kulturöverföring är ett trovärdigt kontrakt mellan generationer. Polanyi räknar med tre
psykosociala mekanismer för traditionsförmedling; imitation, identifikation samt inlärning
genom deltagande. Genom personlig kontakt inom en tradition flyter den äldre
generationens kunskap över till den yngre. Den traderande, äldre generationen, tillskrivs
auktoritet i förhållande till den yngre. Auktoritet, tillit, trovärdighet och förtroende är
nödvändiga för att bära uppe traditionsförmedling.
Man kan inte bedöma eller värdera kunskapen innan man vunnit den. En traditions
rationalitet kan endast tillfullo bedömas inifrån traditionen själv. Polanyi ser ett
kontinuerligt meningssamspel mellan aktören som individ och det kollektiv hon tillhör.
Ingen har total makt över den andra. Den enskilde har möjlighet att påverka kollektivet.
Kulturen förkroppsligas i den enskildes försök att ge mening åt sin erfarenhet, vi deltar i
ett gemensamt sanningssökande projekt som ger mening åt våra erfarenheter och våra liv.
2.2.4 Människan i en objektiv social verklighet
Polanyis kunskapsteori är utvecklad för att bidra till en ny syn på vetenskaplig
kunskapsbildning inom de icke exakta vetenskaperna. Samtidigt fungerar teorin som
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modell för hur människor utvecklar kunskap inom en yrkestradition eller inom en
verksamhet. Rolf/Polanyis kultur/traditionsbegrepp kan ses motsvara en verksamhet eller
en praktik. Studiens analysnivå är relationen mellan individ och organisation.
Organisationer utgörs av individer. Utvärdering uppfattas i studien som ett instrument för
organisationen för att förbättra sig och utveckla sig. Utvärdering utförs av individer. För
att förstå utvärdering och för att kunna föreslå metoder för utvärdering behövs en
utvecklad förståelse för hur individer agerar och utvecklar kunskap inom ramen för det
organisatoriska arbete som de utför. Ahrne (1999) belyser organisatoriskt handlande som
en social hybrid. En organisatorisk handling utförs via individens kropp, kunskap,
personlighet och röst med organisationens resurser, motiv och redskap. Man kan tala om
organisatoriska kentaurer som är delvis människor och delvis organisationer. Individers
handlingar får större effekt genom att koordineras med andra människors handlingar.
Möjligheter till att förstärka sina handlingar är en anledning till att människor samlas i
organisationer. Genom koordination av flera människors handlande framstår
organisationer som aktörer.
Berger och Luckmanns (1998) kunskapssociologi och institutionaliseringsteori hanterar
delvis studiens analysnivå, människan som kunskapsutvecklare i ett socialt sammanhang,
och stämmer överens med pragmatismens ontologi och epistemologi. Författarna menar
att eftersom samhället existerar både som objektiv och subjektiv verklighet så måste all
adekvat teoretisk förståelse omfatta båda dessa aspekter.
Berger och Luckmann redogör för de processer genom vilka människor skapar och
återskapar den objektiva sociala världen. De tar utgångspunkt i det dagliga livets verklighet
som utgörs och vidmakthålls genom våra tankar och handlingar.
Den skapande processen utgår ifrån att människan ständigt måste externalisera sig i
aktivitet för att sörja för den miljö som hon är och agerar i. Genom de handlingar som hon
företar sig objektiverar hon sina subjektiva processer. Objektivering är den process genom
vilken de externaliserade produkterna av mänsklig aktivitet får en objektiv karaktär.
Handlande och aktivitet är vanemässiga, en handling som upprepas ofta inordnas i
mönster och rutiner som medför att den kan genomföras med mindre möda och
ansträngning. Rutiner och vanor medför att den kognitiva ansträngningen som det innebär
att ta beslut reduceras. Handlande som rutiniserats och utförs vanemässigt uppfattas så
småningom av dem som observerar, och av dem som utför handlingarna, som en
institution så här gör man - handlingarna har blivit typiska. Institutioner existerar som en
yttre verklighet, den institutionella världen upplevs som en objektiv verklighet. En
verksamhet eller en del av den kan ses som en institution likväl som en arbetsmetod, ett
närbesläktat begrepp är praxis.
Den återskapande processen utgår från att människor växer upp och fostras in i en
institutionaliserad värd. Institutioner upprätthålls genom att människor uppfattar dem som
självklara. Samtidigt behöver institutionerna legitimeras, de behöver förklaras och
rättfärdigas för att övertyga nya generationer. Människan och hennes sociala värld
interagerar med varandra. Den sociala världen är en produkt av mänskligt handlande,
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produkten återverkar på producenten. Människan och hennes omgivning utvecklas i en
fortlöpande dialektisk process.

2.3 Konsekvenser av ett pragmatiskt förhållningssätt i denna studie
Denna studie är en studie om IS-utvärdering. Studien söker att realisera en metod för att
genomföra utvärdering i informationssystemprojekt. En utvärderingsmetod som tar
hänsyn till och bygger på att informationssystemprojekt likväl som utvärdering är praktiker
av människors kunskapsutveckling och sociala handlande. Pragmatismen medför ett
utvecklingsperspektiv på människors praktiker. Ett IS-projekts syfte är att på något sätt
bidra till en bättre verksamhet, att utveckla verksamheten på något område i någon
riktning. Ett IS-projekt realiserar ett informationssystem som t.ex. förväntas effektivisera
rutiner i en verksamhet eller förbättra funktioner, produkter, kundservice, image,
marknadsfördelar eller den teknologiska infrastrukturen. Ett IS-projekt innebär en
utveckling av verksamheten, detta utvecklingsarbete utförs genom människors kunskaper
och handlingar i det sociala sammanhang som IS-projektet förverkligar.
Studien utgår också från att människors kunskap och organisationers omgivning ständigt
är i rörelse framåt, en utvärderingsmetod bör fånga detta förhållande och nyttiggöra detta
tillstånd. För att utvärdera projekt eller andra typer av insatser finns det en mängd olika
modeller för att angripa utvärderingsarbetet. I måluppfyllelseutvärdering jämförs de
resultat som producerats av insatsen med insatsmålen, ett argument mot denna
utvärderingsansats är att den inte värderar oförutsedda bikonsekvenser av insatsen
(Vedung, 1998). Bieffektmodellen kompletterar måluppfyllelse modellen med frågor om
sidokonsekvenser (ibid.). Med studiens pragmatiska utgångspunkt är ingen av dessa
modeller tillräcklig. Detta kan tyckas vara motsägelsefullt. Ett pragmatiskt förhållningssätt
är ju att undersöka hur användbart något är i ett visst syfte. Men pragmatiken räknar också
med att människors praktiker är under ständig tillblivelse. De mål som guidar utvecklingen
i ett projekt är rörliga mål. Arbetet i ett projekt realiserar latenta mål hos människor och
praktiker. Det är viktigt att fråga sig varför en utvärdering görs, vilket som är det
övergripande målet som utvärderingen ska bidra till att realisera. Pragmatismen är tydlig på
att det övergripande målet för all mänsklig aktivitet bör vara att bidra till att människor
lever ett bättre och mer tillfredställande liv. Wicks och Freeman (1998) tydliggör
pragmatismens pluralistiska värdesyn, de menar att istället för att ge värden ett bestämt
innehåll så fordras (enbart) de deltagandes undersökning av den praktiska relevansen av en
idé i förhållande till dess syfte och praktikens (gemensamma) syften.
I studiens syn på utvärdering ses inte bieffekter som oväntade utan som självklara och
förväntade ingredienser då man lösgör ett kreativt arbete som realiserar latenta mål i en
verksamhet. Självklart ger arbeten i projekt resultat som man inte kunnat förutspå. De
initiala målen som ställts för ett projekt bör ses som the best forecast i förhållande till de
kunskaper man hade då och i förhållande till den omgivning som projektet befann sig i vid
projektetableringen. Den fråga som bör ställas genom utvärdering av och i IS-projekt är
hur utvärderingen kan bidra till verksamhetens övergripande mål. Uppgiften för
utvärderingen bör vara att tillvarata och värdera utvecklingsbehov i en praktik på bas av
intressenternas mål och det som de uppfattar som angelägenhet. Aktiviteter, resultat,
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funktioner, rutiner m.m. som utarbetas i projekt bör värderas av dess intressenter med
avseende på vilken handlingsdisposition de bidrar med och vilken handlingspotential som
möjliggörs.
Ett pragmatiskt handlingssätt innebär att organisera sig för att i dialog och förhandling lösa
intresseproblem, att agera för att dialogiskt komma fram till en konsensuell
handlingsriktning. Fördelen är att inblandade parter förväntas att känna sig delaktiga och
medansvariga och att olika parter får förståelse för varandras olikartade målsättningar och
handlingsutrymmen. Pragmatismen kan kritiseras för att inte tillräckligt problematisera
paralleller/klyftor mellan individens och samhällets utveckling utifrån ett perspektiv på
sociala strukturer och sociala institutioner och därmed inte ha potential till att bidra till
social förändring (Mårdén, 2002). Denna kritik, uppfattar jag, handlar om att pragmatismen
inte för ett resonemang om hur människors sociala situation påverkar människors
förutsättningar för deltagande och förhandlingsförmåga. Det är viktigt att vara medveten
om bristen på denna problematisering inom pragmatismen, maktstrukturer och sociala
positioner har givetvis en praktisk konsekvens. I den tolkning och användning av
pragmatismen som görs i detta arbete kan det finnas en risk för en alltför stark tilltro till en
kommunikativ rationalitet a la Habermas. Kritiker av Habermas kommunikationsteori
menar att teorin ställer för höga krav på personers förmåga till kritisk flexibilitet (Alvesson
& Sköldberg, 1994). Förväntningarna på den goda dialogen (eller störningsfri
kommunikation) är försök till sanning, uppriktighet, socialt acceptabla normer och
begriplighet (ibid.), det finns en risk för att de socialt acceptabla normerna upprätthåller en
rådande, och för vissa parter ohälsosam, social struktur. Sådana förhållanden bör
uppmärksammas och hanteras men detta är inte oproblematiskt.
En kritik av pragmatismen är att den skulle bidra till en kommersiell, förenklad,
osofistikerad nyttomaximerings syn på handling och kunskap. Genom diskussionen i
kapitlet torde framgå att en sådan användning av pragmatismen inte är aktuell här.
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"Thus the movement of understanding is constantly from the whole to the part and
back to the whole. Our task is to extend in concentric circles the unity of the
understood meaning. The harmony of all the details with the whole is the criterion
of correct understanding. The failure to achieve this harmony means that
understanding has failed."
Heinz K. Klein och Michael D. Myers, 1999 (citerar Gadamer, 1976)

3. Forskningsmetod

Syftet med beskrivningen i metodkapitlet är att redogöra för och motivera den använda
forskningsmetoden. Syftet är således att visa och argumentera för hur studiens
frågeställningar bearbetats och hur studiens kunskapsbidrag har utvecklats. Beskrivningen
och motiveringen ska möjliggöra för läsaren att ta ställning till studiens metodmässiga
kvalitet genom att ta del av författarens tillvägagångssätt och vägval. I kapitel 1 och 2 har
jag redogjort för studiens utgångspunkter i pragmatismen. Studien utgår från ett
pragmatiskt vetenskapsperspektiv som avspeglar sig i forskningsmetoden. Jag inleder med
att redogöra för de övergripande metodstrategierna som väglett forskningsarbetet därefter
presenteras avhandlingens forskningsprocess. Kapitlet avslutas med att redogöra för mitt
tillvägagångssätt i de delstudier som använts i forskningsprocessen.

3.1 Aktionsforskningsstudie med teoretiska grundningsprocesser
Studien arbetar övergripande med att utveckla, förfina och precisera en metod för
utvärdering i informationssystemprojekt. Den valda forskningsstrategin innebär en
aktionsforskningsstudie i kombination med teoretiska grundningsprocesser. Den
aktionsforskningsstudie som jag har genomfört har påbörjats genom ett
utvärderingsmetodutvecklingsarbete inom ramen för en utvärdering av ett projekt på
arbetsförmedlingen och avslutas genom ett teoretiskt grundningsarbete som redovisas i
avhandlingen.
3.1.1 Aktionsforskning som forskningsstrategi
Aktionsforskningens mål är att lösa praktiska problem samtidigt som forskaren studerar
processen och utvecklar vetenskaplig kunskap (Baskerville & Myers, 2004). En
aktionsforskningsstudie skiljer sig mot en fallstudie genom att aktionsforskaren är
involverad i att utveckla någon form av organisatorisk förändring till skillnad mot
fallstudieforskaren som studerar ett organisatoriskt fenomen utan att påverka det som
studeras (Avison mfl., 2001). Fallstudien som strategi brukar föredras när frågor om ”hur”
och ”varför” undersöks, när undersökaren inte kan ha kontroll över det som studeras och
när fokus för undersökningen är ett fenomen som ingår i ett praktiskt sammanhang (Yin,
1994). I en aktionsforskningsprocess möts forskare och praktiker i ett samarbete där
forskaren bidrar med kunskaper om teorier och om forskningsmetoder och praktiker
bidrar med situerad, praktisk kunskap (Baskerville & Myers, 2004). ”Aktionsforskarens
antagande är att hon utvecklar mer kunskap om förändring genom att delta i
förändringsprocessen. Genom olika handlingar (observation, reflektion, diskussion, förslag
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och försök osv.) undersöker hon organisatorisk förändring och uppnår på så sätt mer
kunskap om förändring (Cronholm & Goldkuhl, 2003)”.
Aktionsforskningsstrategin förefaller relevant för forskare med ett pragmatiskt perspektiv.
Pragmatismen ger en grundläggande filosofi för aktionsforskning (Baskerville & Myers,
2004). För pragmatikern är förändring och förbättring av människans praktiker och villkor
centralt och studiet av sociala handlingar utgör en viktig förståelsebas. Undersökning av
mänskliga handlingar, vad människor gör, är ett fundamentalt sätt att göra den sociala
världen meningsfull (Goldkuhl, 2004). Den interpretative forskaren konstruerar tolkningar
av hur individers subjektiva meningstilldelning utvecklas och återskapas i en särskild
kontext, begrepp och kategorier framträder ur det studerade sammanhanget (Orlikowski &
Baroudi, 2002). Även för en pragmatisk ansats är tolkning av individers meningstilldelning
en viktig källa för förståelse. Men studier med ett interpretativt perspektiv syftar till att
utveckla förståelse för det existerande tillståndet vilket bidrar till att upprätthålla status quo
(Orlikowski & Baroudi, 2002; Ngwenyama, 2002). I detta avseende skiljer sig en
pragmatisk ansats väsentligt mot den interpretativa, och även fallstudien mot
aktionsforskningsstudien, genom att söka kunskaper om det möjliga, kunskaper om hur
förändring och förbättring kan åstadkommas. Data som insamlas i en
aktionsforskningsstudie kan vara samma typ av data som undersöks i interpretativa
fallstudier (t.ex. dokument, rapporter, organisationsbeskrivningar, intervjuer, observation,
fysiska artefakter). Därutöver tillkommer t.ex. deltagande observation och experiment som
datainsamlingsmetod (Ngwenyama, 2002).
Aktionsforskning kritiseras ibland för att vara förtäckt konsultarbete. Åtminstone fyra
faktorer skiljer aktionsforskning från konsulting (Baskerville & Wood-Harper, 2002). 1)
Forskare kräver mer rigorös dokumentation än konsulter, 2) forskare kräver teoretiska
belägg för rättfärdigande av resultat där konsulter kräver empiriska, 3) konsulter agerar
under snävare tids- och budgetramar än forskare och 4) konsultation är oftast linjär –
uppdrag, analys, aktion, avslut – medan aktionsforskningens process är cyklisk (ibid.).
Argument som framförs mot aktionsforskningsstudier är att forskarens intervenerande
intention hindrar denne från att agera som en oberoende observatör (Benbasat mfl., 2002;
Lee, 2002 ) ett argument i motsatt riktning är att forskaren ändå inte kan separeras från sitt
studiefält vilket gör att man bör acceptera henne själv som en del av området som ska
utforskas (Symons & Walsham, 1988).
En pragmatisk ståndpunkt kan förklara den omfattande tillämpningen av aktionsforskning
och metodutveckling inom IS området (Goldkuhl, 2004). Den pragmatiska forskaren vill
bidra till kunskaper som leder till förändring och förbättring och är således intresserad av
vad som fungerar och vad som inte fungerar. Kunskapsintresset medför att människors
handlingar och praktiker är centrala studieobjekt. Målsättningen både med
aktionsforskning och med metodutveckling är att formulera och pröva vad som kan var en
bättre praktik (ibid.). Baskerville och Trevor Wood-Harper (2002) förslår aktionsforskning
som en av de få valida forskningsstrategierna för metodstudier. De menar att studier av
nya metoder kräver en intervenerande undersökningsform som möjliggör att implementera
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den nya metoden i ett praktiskt sammanhang och att pröva den. Aktionsforskning
möjliggör för forskaren att studera effekterna av alterering av komponenter i en
systemutvecklingsmetod (ibid.).
3.1.3 Grundningsprocesser i välgrundad metodutveckling
Goldkuhl (1993, 1999) samt Goldkuhl och Cronholm (2003) redogör för olika
grundningsprocesser för att åstadkomma välgrundad metodutveckling. Jag har i använt mig
av dessa för att grunda studiens utvärderingsmetod. Nedan redogör jag för de olika
grundningsprocesserna för att vidare, i avsnitt 3.3.1 – 3.3.4, mer detaljerat redogöra för hur
jag tillämpat grundningsprocesserna i studien.
En välgrundad metod är ett tydligt ställningstagande om förhållanden i en särskild
situation. Att etablera en välgrundad metod innebär att man skapar goda argument för
metoden (Goldkuhl, 1993). ”Att grunda något innebär att man för ett ställningstagande
kan behöva rekonstruera, formulera, värdera och eventuellt omformulera dess olika
grunder; samt därigenom skapa ett tydligt argumentativt förhållande mellan metoden och
dess kunskapsmässiga grunder” (Goldkuhl, 1993). Grundningsansatsen för analys och
utveckling av handlingsbaserad kunskap (metoder) bygger till vissa delar på den kvalitativa
analysmetoden Grounded Theory (Strauss & Corbin, 1998). Grundningsansatsen
inkluderar mer stöd för teoribaserad analys och konstruktion än Grounded Theory som
huvudsakligen arbetar med induktiv analys av empiriska data.
Emirigrundning innebär att en metod prövas i praktiskt arbete, man samlar in data kring dess
användning och värderar metoden i relation till de resultat som uppnås (Goldkuhl, 1993).
Den empiriska grundningen refererar direkt till empiriska vittnesbörd (Goldkuhl, 1999).
Värdegrundning innebär att en metod motiveras genom de önskvärda resultat som metoden
i användning bör leda till (Goldkuhl, 1993). Legitimiteten i en handlingsföreskrift ligger i
målen, och dess associerade värden, som är avsedda att uppnås och uttryckas genom
utförande av handlingen (Goldkuhl, 1999).
Kategorigrundning innebär att analysera existerande och möjliga definitioner av kategorier i
metoden. Metodens kategorier avgränsar och delar in fenomen i verkligheten (t.ex.
problem, orsaker, effekter) (Goldkuhl, 1993).
Förklaringsgrundning innebär att metodens handlingsföreskrifter förklaras i relation till de
mål som eftersträvas (Goldkuhl, 1999). Förklaringsgrundning innebär att etablera tydliga
relationer mellan föreskrifter och förklaringar, sådan förklaring kan vara av teoretisk
karaktär.
Teorigrundning innebär att metodkunskap styrks mot annan allmän och etablerad teori som
inte är direkt relaterade till den metod som ska grundas (Goldkuhl, 1993, 1999).
Teorigrundning av en metod kan innebära att man söker säkerställa att teorin är i
överensstämmelse med andra teorier. Teorigrundning kan inbegripa kategorigrundning,
värdegrundning och förklaringsgrundning (Goldkuhl, 1999).
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3.2 Avhandlingens forskningsprocess
Syftet med avhandlingen är utveckla kunskap som ger vägledning för hur verksamheter
kan nyttiggöra sig av utvärdering i IS-projekt (se avsnitt 1.5.1). Genom fyra delvis
separerade grundningsprocesser förfinas en metod för utvärdering i IS-projekt.
Grundningsprocesserna är separerade i den mening att de använder olika
kunskapsdomäner (empiri, utvärderingsteori, IS-utvärderingsteori, begrepp och perspektiv)
som utgångspunkt för analys, metodgenerering och metodförfining. Det analytiska arbetet
i en grundningsprocess tillför utvecklad förståelse som berikar arbetet i en annan
grundningsprocess. Grundningsarbetet har genomförts utifrån den hermeneutiska
principen om alternering mellan helhet och del (Klein & Myers, 1999).
Forskningsprocessen, figur 3.1, har drivits som en aktionsforskningsstudie. Processen har
genomförts i två faser, en empiridriven fas och en teoridriven fas. I den första fasen
genererades en metodskiss i kontexten av ett praktiskt utvärderingsarbete (se avsnitt 3.3.1).
Denna fas karaktäriseras av ett empiridrivet arbete med att generera en utvärderingsmetod
som stöd för att utvärdera ett projekt. Genom användningen av utvärderingsmetoden
prövades och justerades metoden för att fungera produktivt i sammanhanget. Utvecklingen
av utvärderingsmetoden innebär en empirigrundning av den utvärderingsmetod som
utvecklas i avhandlingen. Den empirigrundade metoden (kapitel 5) benämner jag som
metodskiss för att tydliggöra att den utgör ett underlag för utveckling.
1) Empirigrundning
Existerande
teorier

Analyserad
utvärderingsprocess

Metoddesign

Empirisk data
för analys

Planlagda
utvärderingsaktiviteter

3) Grundning i IS2) Grundning i
utvärderingsteori
utvärderingsteori
Effekter i
brytprojektet och i
verksamheten

Metodprövning
Datainsamling:
feedback på
aktiviteter
improvisationer
observationer

Metodförfining
4) Perspektivgrundning

Empiridriven fas
Teoridriven fas
Figur 3.1. Avhandlingsarbetets forskningsprocess är en aktionsstudie med fyra grundningsprocesser.

I den andra fasen har ett teoretiskt grundningsarbete av metodskissen genomförts. Denna
fas karaktäriseras av ett teoridrivet arbete. Metodskissen förfinas, preciserats, typbestämts
och relaterats till systemutvecklingsprocessen genom analytiskt grundningsarbete som jag
redogör för genom kapitel 6-8.
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3.2.1 Val av empiriskt fall
I studien har det empiriska fallet utgjort grund för formulering av forskningsfrågorna. Det
empiriska fallet utgår från ett utvärderingsuppdrag som jag hade för arbetsförmedlingen i
Örebro under en 2-årsperoid (2001 och 2002). I rollen som utvärderare följde jag det
projekt som skulle utvärderas från de första initiativen i projektet tills dess att de flesta
projektaktiviteter var avslutade (se kapitel 5). Den empiriska situationen ställde frågor dels
om hur utvärderingen av projektet skulle användas i den ordinarie verksamheten och dels
frågor om hur utvärderingsprocessen skulle utformas för att ge användbara resultat.
Problem som rör verksamhetens nyttjande av utvärderingsprocessen och av
utvärderingsresultaten identifierades i utvärderingsarbetet, de uppmärksammade
problemen initierade aktionsforskningsstudien där en metod för utvärdering i projekt
utvecklades och prövades.
IS-utvärderingsområdet är ett ungt forskningsområde. Forskare inom området ISutvärdering har uppmärksammat behovet av att mer omfattande nyttja teorier från
utvärderingsområdet (Symons & Walsham 1988; Farbey mfl., 1999b; Walsham, 1999) för
att utveckla kunskaper om IS-utvärdering. Jag håller med om detta och menar också att
empiri från generering av en utvärderingsmetod för utvecklingsprojekt kan berika
förståelsen för utvärdering i systemutvecklingsprojekt.
Metodskissen är empiriskt genererad inom tillämpningsområdet utvecklingsprojekt. Man
kan se systemutvecklingsprojekt som en särskild typ av utvecklingsprojekt. Jag har överfört
erfarenheterna och kunskaperna om utvärderingsmetod i användning till IS-området och
nyttjat empiri från utvecklingsprojekt för att förstå systemutvecklingsprojekt. Inom båda
tillämpningsområdena är det utvärderingsprocessen som är föremål för min undersökning.
Empiribaserad
metoddesign
inrymmer
modifiering
och
nyskapande
av
handlingsföreskrifter (Goldkuhl, 1993). En viktig del i empiriska studier av
metodanvändning är att förse metodkonstruktören med underlag för förändring och
vidareutveckling av metoden (ibid.). Det empiriska fallet har fungerat mycket generativt i
syfte att identifiera och pröva vad som är framgångsrika handlingar i en
utvärderingsprocess, framgångsrika handlingar ger argument för handlingsföreskrifter i en
utvärderingsmetod.

3.3 Studiens grundningsprocesser
Arbetet med att utveckla utvärderingsmetoden i studien involverar tre typer av
grundningsprocesser empirigrundning, teorigrundning (i utvärderingsteori respektive i ISutvärderingsteori) samt perspektivgrundning.
3.3.1 Empirigrundning genom generering av metodskiss
Metodutvecklingsarbetet på arbetsförmedlingen utgör empirisk grundning av
utvärderingsmetoden. För att illustrera den empiriska fasens vetenskapliga process så
använder jag en modell som är utvecklad för att beskriva och analysera
aktionsforskningsprojekt (Cronholm & Goldkuhl, 2003). Aktionsforskning kan beskrivas
som tre olika men relaterade praktiker (ibid.). När en forskningspraktik och en
brukspraktik börjar samarbeta konstrueras en tredje praktik där samarbetet äger rum, se
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figur 3.2. Denna samarbetspraktik är det gemensamma arbetet där forskare och praktiker
arbetar tillsammans för att lösa någon uppgift. Forskare och praktiker har olika syften med
samarbetet, för praktikern syftar samarbetet till någon form av verksamhetsutveckling och
för forskaren syftar samarbetet till att realisera en empirisk behandling och undersökning
av någon forskningsfråga.
Forskningspraktik

Forsknings- Sam- Brukspraktik arbete praktik
praktik

Brukspraktik

Verksamhetsutveckling /
empirisk forskningspraktik

Teoretisk
forskningspraktik

Brukspraktik

Figur 3.2. Två olika praktiker börjar att samarbeta och kan beskrivas som tre praktiker (Cronholm &
Goldkuhl, 2003).

I utvecklingen av metodskissen på arbetsförmedlingen motsvaras brukspraktiken av
brytprojektet5 som utvärderades, den teoretiska forskningspraktiken motsvaras av
metoddesignarbetet och samarbetspraktiken motsvaras av utvärdering respektive
metodprövning.
1

3
Utvärdering/
Metodprövning

Metoddesign
2

Brytprojekt
4

Figur 3.3. Interrelaterade praktiker, metoddesign, utvärderingen/metodprövning och brytprojektet i den
empiriska studien.

Figur 3.3 visar att den teoretiska forskningspraktiken, metoddesignen, ger i uppdrag till
utvärderingen/metodprövningen att utveckla ny kunskap om utvärderingsprocessen (1),
utvärderingen/metodprövningen är delvis en empirisk forskningspraktik som lämnar
empiriska data som resultat till metoddesignen (2). Brukspraktiken, här brytprojektet,
uppdrar åt utvärderingen ett förändringsuppdrag (3) och erhåller förändring som resultat
(4).

5 Brytprojekt är en särskild typ av projekt som arbetsförmedling har i uppdrag från AMS att genomföra. Bryt
står för att bryta den könsuppdelade arbetsmarknaden, se avsnitt 5.1.3.
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En viktig del av metodgenereringen har varit att utveckla förståelse för utvärderingens
olika element. Jag har växelvis arbetat med den situationella utvärderingen
(utvärderingsarbetet), och sökt förståelse för den genom att söka förklaring och
beskrivning av dess olika element i olika teorier. Med förnyad och nyanserad
begreppsapparat har jag återigen undersökt det situationella med en preciserad
uppmärksamhet. I det teoretiska arbetet har jag studerat utvärderingsmodeller,
utvärderingsmetoder, teorier om projekt, projektstyrning, samt teorier om
kunskapsprocesser. På detta sätt har förståelse för utvärderingen vuxit fram. Denna
förståelse har sedan använts för att planlägga och genomföra utvärderande aktiviteter.
Angreppssättet i metoddesignen och i metodprövningen har varit både responsivt och
systematiskt. Det iterativa genomförandet beskrivs i figur 3.4.

Existerande
teorier

Analyserad
utvärderingsprocess

Metoddesign

Empirisk data
för analys

Planlagda
utvärderingsaktiviteter

Effekter i
brytprojektet och i
verksamheten

Utvärdering/
metodprövning
Datainsamling:
feedback på
aktiviteter
improvisationer
observationer

Figur 3.4. Principiell beskrivning av den iterativa metodgenereringen.

Figur 3.4 åskådliggör hur metodgenereringen har bedrivits iterativt. Reflektion och analys
av ”data” från utvärderingen och metodprövningen har utförts i relation till existerande
teorier. Denna analys av utvärderingssituationen och utvärderingsprocessen har sedan legat
till grund för planering och design av utvärderingsmetoden. I utvärderingsarbetet har
utvärderingsmetoden prövats i användning. Metodprövningen har givit upphov till
justeringar och improviseringar (on the fly) i sättet att genomföra utvärderingsaktiviteterna
på utifrån reaktioner från, och i dialog med, projektarbetsgruppen på arbetsförmedlingen.
Arbetet med det situationella utvärderingsarbetet har bidragit till förståelse för aspekter i
utvärdering, t.ex. olika former som projektet och organisationen kan tillgodogöra sig av
utvärderingsresultat. Sådan prövning av metodföreskrifter, insikter och observationer har
bearbetats ytterliggare i metoddesignen och återigen använts i utvärderingsarbetet.
Det empiriska material som jag har använt innefattar intervjuer, dialogseminarier (som är
centrala i den genererade metoden) och deltagande observation (bilaga 1) samt
dokumentstudier (bilaga 2).
I kapitel 5 beskrivs empirigrundningen och genereringen av metodskissen. Analysen av
utvärderingssituationen görs utifrån ramverket Content, Context och Process (CC&P).
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CC&P är ett ramverk för att analysera utvärderingens element, en redogörelse för
ramverket återfinns i avsnitt 7.1.5.
3.3.2 Teorigrundning i utvärderingsteori
Grundning i utvärderingsteori görs (i kapitel 6) genom att redogöra för olika
utvärderingsansatser samt klassificeringar av dessa. Metodskissen jämförs med dessa i syfte
att ’typbestämma’ den och på så sätt tydliggöra vilken utvärderingsansats som föreslås
relaterat till andra utvärderingsansatser i utvärderingslitteraturen. Kvaliteter för olika
utvärderingsansatser identifieras och diskuteras. Vidare identifieras en utvärderingsmetod,
Konstruktivistisk utvärdering (Guba & Lincoln, 1989), som överensstämmer med den
föreslagna metodskissens grundantaganden och till viss del även processuellt. Denna analys
innebär en teoretisk matchning. En teori kan användas på en generell och abstrakt nivå
som en matchningsbas (Goldkuhl & Cronholm, 2003) för en framväxande teori, i detta fall
en metod. Matchningen ger argument för metoden, stärker dess validitet och bidrar till att
identifiera dess styrkor och svagheter och kvalitetskriterier. Matchningen bidrar till
förfining av metoden.
3.3.3 Teorigrundning i IS-utvärderingsteori
Grundningen i IS-utvärderingsteori inleds genom en litteraturstudie (kapitel 7) där artiklar
inom området IS-utvärdering har valts ut. Artiklarna är utvalda genom diskussion med
kollegor och genom sökning i artikeldatabaser, sökningen har gjorts både utifrån
nyckelbegrepp och utifrån referenser i redan utvalda artiklar. Artiklarna representerar olika
aspekter av IS-utvärdering som uppmärksammats genom studien på arbetsförmedlingen
och genom studier av utvärderingsteori. Den inledande analysen av ISutvärderingslitteraturen är öppen och explorativ. Analysen har genererat begrepp och
dimensioner av fenomenet IS-utvärdering på ett induktivt sätt för att undersöka och
definiera de aspekter av IS-utvärdering som litteraturen behandlar. Resultatet av denna
analys beskriver IS-utvärdering utifrån de centrala teman som identifierats i litteraturen.
Nästa steg i analysen har varit att relatera utvärdering till informationssystemprojekt för att
undersöka var i systemutvecklingsprocessen som utvärdering används enligt litteraturen
samt vilka syften som utvärdering i IS-projekt tjänar. I denna analys har också generell
utvärderingsteori nyttjas för att identifiera syften med utvärdering relaterat till olika
tidpunkter eller faser i den utvärderade insatsen.
Därefter undersöks avhandlingens tredje forskningsfråga genom att använda Marianne
Lewis och Andrew Grimes (1999) analysmetod metatriangulering. Valet av en
metaparadigmatisk analys gjordes dels utifrån resultatet av en första läsning av ISutvärderingslitteraturen som utvecklade en förståelse för hur skillnader i paradigmatiska
utgångspunkter påverkar forskares sätt att angripa IS-utvärdering. Även läsningen av
teorier från utvärderingsområdet stärkte det metaparadigmatiska angreppssättet.
Litteraturen om IS-utvärdering kan karaktäriseras som brokig i fråga om fokus,
analysnivåer och forskningsansatser. En brist i litteraturen som jag använt är tillgången på
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empiriska studier och vittnesbörd. Flera artiklar innehåller till större eller mindre del
konceptuella diskussioner.
Den analytiska processen metatriangulering som Lewis och Grimes (1999) föreslår stödjer
arbetet med att analysera ett ämne, ett område eller ett fenomen genom att använda sig av
litteratur och data vilka har sitt ursprung i olika paradigmatiska föreställningar om världen
och som representeras i olika forskares studier och artiklar. Lewis och Grimes adresserar
tre grader av multiparadigmanalyser. Multiparadigm granskning är ett verktyg för att bringa
ordning och förståelse av, och för, olika genererade teorier. Multiparadigm forskning går
vidare än multiparadigm granskning genom att applicera divergerande paradigmlinser
empiriskt. Den tredje nivån handlar om att bygga metaparadigm, ett metaparadigm fångar
en högre grad av abstraktion (än ett paradigm), som huserar, inte unifiering eller syntes
utan istället förmågan att förstå paradigmatiska skillnader, likheter och interrelationer
(Lewis & Grimes, 1999).
Den analys som jag har använt är multiparadigm granskning med en bracketingteknik.
Bracketing är en teknik för att samla och gruppera forskning i olika paradigm för att på så
sätt differentiera mellan dem (Lewis & Grimes, 1999). Att sätta brackets runt ett visst
forskningstema möjliggör för forskaren att gömma detaljer för att erhålla större och mer
förståelsebara mönster (ibid.).
Min målsättning med att använda multiparadigm granskning är att vidga förståelsebasen
för artiklarna och studierna om IS-utvärdering och på så sätt göra dem jämförbara och
relaterbara. En annan målsättning är att tydliggöra den i studien utvecklade
utvärderingsmetodens pragmatiska grunder genom att möjliggöra en jämförelse mot ISutvärdering utifrån andra paradigmatiska grunder.
3.3.4 Perspektivgrundning i pragmatismen
Ett genomgående arbete i studiens olika grundningsprocesser är en perspektivgrundning,
genom att jag förhåller mig till ett artikulerat pragmatiskt perspektiv.
Perspektivgrundningen syftar till att säkra att den metod som föreslås är ett lämpligt sätt att
realisera ett pragmatiskt synsätt på. Perspektivgrundningen fungerar också som en
interngrundning. Vilket innebär en systematisk undersökning av metodens konceptuella
struktur (Goldkuhl & Cronholm, 2003). Här har jag arbetat med utvärderingsmetodens
uppbyggnad och de språkliga begrepp som används. Jag har granskat metodens olika delar
avseende dess språkliga och begreppsmässiga konstruktion. Syftet är att beståndsdelar av
metoden är kongruenta och harmonierar samt att delarna är explicit formulerade och att
inte interna metodkonflikter föreligger.

3.4 Metodreflektion
Ett alternativt tillvägagångssätt för att studera hur verksamheter kan nyttiggöra sig av
utvärderingsprocesser är att studera konkreta utvärderingsprocesser i anslutning till ISprojekt. Problemet med ett sådant angreppssätt är att mogna utvärderingsprocesser kan
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vara svåra att finna då området i praktiken är under utveckling6. Jag fann också att
litteraturen om IS-utvärdering var brokig och ibland otydlig ifråga om ansatser och att
centrala begrepp i olika studier gavs olika innebörder. Forskare inom IS-utvärderingsfältet
efterlyste mer kunskaper om interpretativa ansatser, mer kunskaper om generell
utvärdering samt utveckling av områdets centrala begrepp. Genom att studera mer
allmängiltiga utvärderingsteorier fann jag en omfattande diskussion och analys av olika
vetenskapliga ansatser för utvärdering som jag uppfattade saknades inom ISutvärderingsområdet. Detta motiverade att göra en mer grundlig teoretisk grundning av
den genererade metodskissen och en analys av utvärdering och IS-utvärdering utifrån olika
vetenskapliga paradigm.
3.4.1 Validitet och reliabilitet
Kvantitativa studiers trovärdighet kan diskuteras utifrån begreppen validitet och reliabilitet
(Bryman, 2002). Normalt står validitet för mätningsvaliditet och gäller huruvida en eller
flera indikatorer som utformats i syfte att mäta ett begrepp verkligen mäter det begreppet.
Reliabilitet handlar om måtten och mätningarnas pålitlighet och följdriktighet och syftar till
att kunna diskutera i vilken utsträckning en mätning kan upprepas. Många kvalitativt
inriktade forskare har diskuterat i vilken omfattning som validitet och reliabilitet är
relevanta kriterier för kvalitativa undersökningar (ibid.).
Vid en anpassning till mer kvalitativt inriktade studier brukar man diskutera en
undersökning utifrån intern och extern validitet. Där den interna validiteten handlar om
hur vi lyckas mäta det vi avser att mäta och den externa validiteten handlar om i vilken
utsträckning som undersökningens resultat kan generaliseras till andra miljöer.
När det gäller denna studiens validitet menar jag att angreppssättet att arbeta med
grundningsprocesser är ett uttryck för validering av studiens kunskapsbidrag. ”Att grunda
något innebär att man för ett ställningstagande kan behöva rekonstruera, formulera,
värdera och eventuellt omformulera dess olika grunder; samt därigenom skapa ett tydligt
argumentativt förhållande mellan metoden och dess kunskapsmässiga grunder” (Goldkuhl,
1993). Validering av metodgenereringen i den empiriska studien diskuteras i anslutning till
redogörelsen för den i avsnitt 5.4.3. De teoretiska grundningsprocesserna syftar
övergripande till att kritiskt granska och att skapa argument för de olika komponenterna i
metodskissen. Genom att relatera dessa komponenter till generella teorier. På detta sätt har
både en precisering av metodens pragmatiska ansats utvecklats och tydliggjorts och en
utveckling av kvalitetskriterier för denna typ av utvärderingsansats har också utvecklats.
Genom den teoretiska grundningen i IS-utvärderingsteori har metodansatsen preciserats i
relation till framträdande paradigm och till systemutvecklingsprocessen. I avsnitt 9.2
diskuterar jag kunskapsbidragens trovärdighet i relation till de kvalitetskriterier som
genereras i studien.

Denna uppfattning har jag fått dels genom en opublicerad enkät där IT-chefer i Sveriges kommuner
besvarar frågor om hur de utvärderar IS/IT, dels genom samtal med systemägare och dels genom
litteraturen.
6
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I sammanhanget av min doktorandutbildning ser jag denna studie som en delstudie som så
att säga gått ett och ett halvt varv i en utvidgande cirkel. Först har en utvärderingsmetod
genererats, detta är ett varv, och resultatet av detta varv är en metodskiss. Sedan har jag
arbetat med att teoretiskt grunda metodskissen, detta är ett halvt varv till, och resultatet är
ett förslag på en utvärderingsmetod och hur den kan användas i informationssystemprojekt
för att bidra till verksamhetens utveckling. En viktig fortsättning på arbetet är givetvis att
pröva metoden inom ramen för informationssystemprojekt vilket också är min ambition.
Frågan om reliabilitet handlar om studien är återupprepbar, vilket många forskare menar är
svårt att åstadkomma för en kvalitativ studie. Sättet att stärka reliabiliteten handlar snarast
om att tydligt redogöra för den process och de beslut som skapat avhandlingens
kunskapsbidrag. I detta avseende har jag försökt att vara tydlig med att beskriva det
pragmatiska perspektivet som påverkar hur jag tolkar både den vetenskapliga processen
och hur verksamheter fungerar. Genom kapitel 5 – 8 strävar jag efter att vara tydlig i min
redovisning av teorier som jag använder samt i min argumentation.
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4

“Man kan se metoden som ett hjälpmedel att
förverkliga ett specifikt synsätt.”
Göran Goldkuhl, 1991

4. Teoretiska utgångspunkter

I det här kapitlet redogör jag för teoretiska utgångspunkter som jag senare använder för att
problematisera, analysera och diskutera utvärderingsmetoder i IS-projekt. I denna studie
utvecklas en utvärderingsmetod därför är det nödvändigt att tydliggöra vilken syn på
metoder som ligger till grund för arbetet. Först diskuteras metoder inom området
systemutveckling. Sedan beskrivs centrala aspekter i två metoder som fungerat som
utgångspunkter, eller basmetoder, för generering av metodskissen. Basmetoderna är
förändringsanalysmetoden FA/SIMM och processvärderingsmetoden BoU. Valet av dessa
metoder som basmetoder för att generera en utvärderingsmetod diskuteras i avsnitt 5.3.3.
Kapitlet avslutas med en redogörelse för studiens syn på projektarbete i verksamheter.

4.1 Metodsyn från området systemutvecklingsmetoder
Studiens syn på metoder och metodutveckling tar sin utgångspunkt i
systemutvecklingsmetodområdet. Inom informationssystemutveckling finns en
framskriden metodutvecklingstradition som bidrar med analytiska verktyg för att
modellera, analysera och utveckla metoder.
Metoder är föreskrifter för mänskligt handlande (Goldkuhl, 1993). Metoder innehåller
riktlinjer och har därmed en normativ funktion (ibid.). Brinkkemper (1996) har föreslagit
’method engineering’ som namn på den disciplin som designar, konstruerar och anpassar
metoder, tekniker och verktyg för systemutveckling. Brinkkemper definierar
metodbegreppet enligt “A method is an approach to perform a systems development
project, based on a specific way of thinking, consisting on direction and rules, structured in
a systematic way in development activities with corresponding development products”.
Brinkkempers metoddefinition riktar sig direkt mot systemutvecklingsaktiviteter. Goldkuhl
(1993) behandlar metodfenomenet på en mer generell nivå och beskriver metoder som
uppbyggda av tre integrerade delar arbetssätt, notation och begrepp. Metoder bygger också
på något perspektiv som är mer eller mindre explicit. I figur 4.1 illustreras hur delarna är
relaterade till varandra.
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Perspektiv

Metod
Metod
Arbetssätt

Begrepp

Studiens
huvudsakliga
analysenheter

Notation

Figur 4.1. Metoders innehåll och kunskapsgrund (Goldkuhl, 1993).

Arbetssätt innebär i detta sammanhang de typer av frågor som bör ställas. Notation syftar
på regler för beskrivningstekniker och notation. Begrepp är kategorier som ingår både i
arbetssättets typfrågor och i notationen. Arbetssättet bygger på de begrepp som är centrala
för metoden, begreppen är de element som organiserar metoden. T.ex. en metod för
konsekvensanalys av en investering ställer frågor om kostnader och nyttor och kanske om
tidsintervall. Kostnader, nyttor och tidsintervall är begrepp som organiserar metoden,
svaret på frågorna dokumenteras på ett speciellt sätt enligt metodens notation. Perspektivet
styr vad metoden fokuserar, perspektivet innebär att vissa mål och värden guidar valet av
de begrepp som organiserar metoden. Denna studies huvudsakliga analysenheter (streckat
område i figur 4.1) är huvudsakligen perspektiv, arbetssätt och begrepp, notation
behandlas inte omfattande.
Man kan se metoden som ett hjälpmedel att förverkliga ett specifikt synsätt (Goldkuhl,
1991). När vi använder en metod fokuserar vi vissa aspekter (begreppen) och bortser från
andra, metoden realiserar målsättningar och värderingar i det arbete som metodstöds. Den
process eller den produkt som blir resultatet av det metodstödda arbetet konkretiserar de
värden och målsättningar som guidat det arbetet.

Synsätt

Modell

Metod

Metodanvändning

Effekter i
praktiken

Figur 4.2. Synsättet som realiseras med hjälp av en metod ger praktiska effekter.

Metoden realiserar en modell av den verksamhet som interveneras, metodanvändningen
leder till konkreta effekter i verksamheten där metoden används, figur 4.2.
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4.2 FA/SIMM – metodbeskrivning
FA/SIMM är en metod för att undersöka en
Faställa
organisatorisk situation i syfte att identifiera
förutsättningar
förändringsåtgärder (Goldkuhl & Röstlinger, 2003b).
FA/SIMM erbjuder en analysstruktur och
Verksamhetsarbetsmetodik för att diagnostisera verksamheter. Ett
diagnos
typiskt användningsområde för FA/SIMM är
förändringsanalys inför ett systemutvecklingsprojekt
Åtgärdsmen metoden kan också användas vid andra typer av
studie
förändringsarbeten. Metoden är byggd som ett
ramverk med ett antal komponenter. Den
Förändringsövergripande metodstrukturen beskrivs genom fyra
beslut
steg i figur 4.3. Förändringsanalys enligt FA/SIMM
består av två huvudområden, Verksamhetsdiagnos Figur 4.3. Övergripande metodstruktur i
och Åtgärdsstudie (ibid.). En förändringsanalys FA/SIMM.
startas genom ett explicitgörande av förutsättningarna för
undersökningen i steget Fastställa förutsättningar och avslutas med steget
Förändringsbeslut.
För varje steg finns ett antal metodkomponenter som kan väljas och användas relativt
oberoende av varandra utifrån den situation och de förutsättningar som råder för
förändringsarbetet. Metodstrukturen bygger på att det också ska vara möjligt att låna in
andra metoders komponenter för att kombinera dem med komponenterna i FA/SIMM.
Verksamhetsdiagnosens komponenter syftar till att förstå och diagnostisera verksamheten
under förändring. Verksamhetsdiagnosen är uppbyggd av komponenterna
Verksamhetsdefinition, Process- och handlingsanalys, Problemanalys, Styrkeanalys,
Målanalys, Resursanalys samt Kommunikationsanalys, se figur 4.4. Ordningen för
komponenterna är inte fixerad och metoden förutsätter inte att alla komponenter ska
användas vid en undersökning. Punkterna efter komponenten kommunikationsanalys
illustrerar förhållandet att andra metodkomponenter kan adderas om
undersökningssituationen uppmanar till det.
Analys och kartläggning
Praktikdefinition

Process- &
handlingsanalys

Problemanalys

Målanalys

Resursanalys

Kommunikationsanalys

Styrkeanalys

Sammanfattande
värdering

Figur 4.4. Verksamhetsdiagnosens metodkomponenter (Goldkuhl & Röstlinger, 2003b).
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FA/SIMM har använts i en mängd förändringsprojekt under 20-talet år och förvaltas av
forskningsgruppen VITS. FA/SIMM finns beskriven i ett antal rapporter, böcker och
avhandlingar (se t.ex. Goldkuhl & Röstlinger, 1988, 2003a, 2003b; Röstlinger, 1993; Lind,
1996; Christiansson, 1998; Hultgren, 2000).
4.2.1 Perspektiv – SIMM ansatsen
FA/SIMM utgår från och uppmanar till ett praktikteoretiskt perspektiv på verksamheter
och förändring (Goldkuhl & Röstlinger, 2003a). Metoden bygger på ett pragmatiskt
förhållningssätt till verksamheter och är grundad i teorier om handling, aktörer och
kommunikation, inspiration har bl.a. hämtats från socialfenomenologin och talaktsteorin
(Lind, 1996). Perspektivet kommer till uttryck genom de olika metodkomponenterna, den
fokusering komponenterna medför vid användning samt genom ställningstaganden som
finns uttryckta i samband med beskrivningar av och om metoden.
Den bakomliggande ontologin i FA/SIMM innebär att verksamheter ska förstås som
praktiker. En praktik är en helhet som byggs av sammanflätade och relaterade handlingar
(Goldkuhl, 1993), handlingar är inbäddade i praktiker. Handlingar utförs av aktörer som
har sociala motiv för sina handlingar, aktörer deltar i en praktik genom interaktion med
andra aktörer. Praktiken utgör en kontext av social handling. Praktikbegreppet relaterar till
begreppen verksamhet och organisation och överlappar dessa i vissa aspekter men bottnar
i dimensionen som utgörs av mänskliga handlingar. Praktikperspektivet på verksamheter
uppmärksammar också en process syn. Mänskliga handlingar utförs i tidsmässig ordning
och använder andra handlingar och aktiviteter som förutsättningar och producerar resultat
som utgör förutsättningar för andra aktörers handlingar. En praktik dirigeras både
vertikalt, genom olika regelverk och aktörspositioner, och horisontellt, genom människors
aktiviteter och processer. Handlingar, processer och praktiker tjänar ett syfte och ledsagas
av målsättningar. De aktiviteter som aktörer utför tjänar till att åstadkomma ett resultat
som ska användas av någon.
En praktik drivs av aktörers inneboende vilja till förändring och utveckling. Genom
interaktion, förhandling och gemensamgörande underlättas människors åtaganden och
gemensamma ansträngningar för att realisera det resultat som eftersträvas i verksamheten.
I praktiken använder aktörer olika typer av verktyg för att agera, verktygen medierar
mänsklig handling.
Epistemologin i förändringsanalysen innebär att man omväxlande arbetar med
helhetsförståelse och delförståelse. Svar på delfrågor kan omskapa förståelsen för helheten
vilket innebär att man behöver ställa frågor som man tidigare ställt men som får nya svar
eftersom man ser situationen i nytt ljus (Goldkuhl & Röstlinger, 1988).
Den ideala arbetsprocessen enligt FA/SIMM genomförs med ett brett deltagande av de
som berörs av den tänkta förändringen. En bred representation av olika aktörer i
förändringsprocessen är eftersträvansvärd av både etiska skäl och av effektivitetsskäl. De
som berörs av en förändring bör ha en reell möjlighet att påverka förändringen. Genom en
bred representation i en stegvis beslutsprocess säkerställs att frågeställningar belyses ur
tillräckligt många aspekter, ett brett deltagande bidrar också till att legitimera de kommande
besluten. Beslutsprocessen ska vara tydlig för dem som berörs av beslutet.
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Under en FA-process arbetar man successivt mot ett gemensamgörande av olika privata
uppfattningar och föreställningar. Arbetsformerna för en förändringsprocess bör
möjliggöra utvecklingen av gemensamma föreställningar genom gemensam
kommunikation och analys. En gemensamgörande kunskapsutveckling under FA kräver en
så kallad genuin kommunikationssituation. Den genuina dialogen bygger på deltagarnas
intresse och förmåga att uttrycka egna ståndpunkter och värderingar samt deras förmåga
och intresse för att lyssna på andras ståndpunkter och värderingar och därmed också
kunna ändra sig (Goldkuhl & Röstlinger, 1988). Goldkuhl och Röstlinger (1988) menar
också att goda förändringar är situationsberoende, de är person- och
organisationsberoende. Enligt FA/SIMM bör förändringsprocessen vara förutsättningslös
avseende problem och åtgärder. En god förändringsprocess bör leda till goda
helhetsmässiga förändringar som karaktäriseras av effektiv resursanvändning,
serviceorientering, goda arbetsformer och miljöer, möjligheter till lärande, ökad självtillit,
kompetens och engagemang hos berörda människor (ibid.).
Metodkomponenterna i FA/SIMM ger stöd för att fokusera och analysera de begrepp som
är centrala. De centrala begrepp som undersöks är problem, mål, handlingar och styrkor.
En metodkomponent omfattar ett analysområde (t.ex. problemanalys, målanalys).
Problem, mål, handlingar, styrkor är de huvudsakliga begreppen som ordnar och
organiserar analysen som görs med hjälp av FA/SIMM. Begreppen representerar ett
särskilt sätt att uppfatta de relaterade fenomenen i verksamheten. För ett analysområde
(t.ex. problemanalys) kan det finnas flera arbetsmoment (analys av problemsamband,
avgränsa problemområde) samt grafiska dokumentationsformer (problemgrafer) som
fungerar både som analyshjälpmedel och dokumentationssätt. Nedan beskriver jag
analysområdena problemanalys, målanalys samt process- och handlingsanalys.
4.2.2 Problemanalys
Med ett problem menas något som uppfattas som otillfredsställande för någon eller några
aktörer i något avseende. Ett problem uppstår då någon aktör uppfattar en skillnad i ”hur
hon eller han vill att det ska vara” mot hur ”hon eller han uppfattar att det är” (Goldkuhl
& Röstlinger, 1988). Syftet med problemanalysen är att kartlägga de mest angelägna
problemen i det
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..Problem x orsak
.....................

.....................
..Problem x orsak
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..Problem z
.....................orsak
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Figur 4.5. I problemgrafen modelleras
problem och samband mellan problem.
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verksamhetsområde som undersöks och att identifiera vilka samband som finns mellan
problem. Problem beror på någonting, de har en orsak, problem får också konsekvenser.
Genom att modellera problem och analysera sambanden mellan problemen skapar man
successivt en mer preciserad helhetsbild över problemuppfattningar. Det är viktigt att
skapa en förståelse för problemorsaker och problemeffekter för att identifiera problemets
rötter så att man inte uppehåller sig vid att arbeta med problemsymptom istället för
problemorsaker. Som stöd för problemanalysen används problemgrafer, figur 4.5.
4.2.3 Målanalys
Har man inga mål, då har man heller inte några problem (Goldkuhl & Röstlinger, 1988).
Ett mål är en värdeangivelse, hur man vill att det ska vara. Målet anger ett önskeläge eller
tillstånd. Målanalysen syftar till att klarlägga och gemensamgöra de mål som olika aktörer
har i den verksamhet som undersöks. En sådan analys bidrar till att ’rikta’ verksamheten
mot det som är önskvärt. I målanalysen identifieras huvudmål och sådana delmål, dvs. mål
som fungerar som medel för att uppnå övergripande mål. I en verksamhet existerar mål på
olika nivåer, det finns officiella mål som uttrycks i policydokument och liknande, delar av
verksamheter har sina mer eller mindre uttalade mål, aktörer och grupper arbetar efter mål,
mål kan vara verksamma eller overksamma, mål kan också strida mot varandra och ge
upphov till målkonflikter. Människor agerar mer eller mindre medvetet i riktning mot mål.
Som stöd för målanalysen används målgrafer, figur 4.6. Att arbeta med målgrafer innebär
att modellera olika former av mål som är verksamma, eller som bör vara det, samt att
skapa en gemensam förståelse för det styr- och regelsystem som utgörs av målsättningar.

Huvudmål

Delmål

Delmål

Delmål

Delmål

Figur 4.6. I målgrafen modelleras mål och samband mellan mål.

4.2.4 Process- och handlingsanalys
Process- och handlingsanalys syftar till att kartlägga hur verksamheten fungerar, att
rekonstruera praxis. Verksamhetens processer och aktiviteter klarläggs genom att uttrycka
vilka aktiviteter som utförs, i vilken sekvens de utförs, vem som utför och var aktiviteter
utförs. Genom att använda handlingsgrafer tydliggör man beroenden mellan aktiviteter, en
aktivitet kräver vissa förutsättningar och använder andra aktiviteters resultat som input.
Aktiviteter producerar olika typer av resultat som används och som andra aktiviteter är
beroende av. Genom att tydliggöra verksamhetens handlingslogik bereder man den
kontext i vilken mål och problem förekommer. Verksamhetsanalysen kan göras för att
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rekonstruera ett nuläge men också för att definiera framtida verksamhetslogik.
Handlingsgrafens principiella uppbyggnad beskrivs i figur 4.7.

Information

Material

Aktivitet 1[Utförare] [Plats]

Information

Material

Aktivitet 2 [Utförare] [Plats]

Figur 4.7. Handlingsgrafen rekonstruerar flödet av aktiviteter.

Handlingsgrafen läses uppifrån och ner och beskriver flödet av aktiviteter ( = ), vem som
är ansvarig för aktiviteten, var aktiviteten utförs samt vilken information eller vilket
material (
) som används för att utföra aktiviteten och vilken information eller vilket
material som blir resultatet av aktiviteten.

4.3 Berätta och utveckla, BOU - metodbeskrivning
BoU är en metod för kvalitativ processvärdering (Stridh, 2001). Metoden är utvecklad för
att vara ett verktyg för utvärdering i utvecklingsprojekt inom EU-kontexten. BoU syftar till
att ta tillvara kunskap som utvecklats på arbetsplatsen och göra den tillgänglig och
överförbar (ibid.). Metodens kärna är kunskapsutveckling genom dialog där deltagarnas
egna berättelser är centrala. BoU-seminarier bygger på att seminariedeltagarna genom sina
egna berättelser skapar en situation där deltagarna kan jämföra sina erfarenheter. Strid
citerar Czarniawska (1997) som säger att ”berättaren fungerar samtidigt som skapad av
historien och utbytet i dialogen, genom den berättande kunskapen förstår vi vår identitet
och vårt sammanhang”. BoU-upplägget är både enkelt och komplext, metoden är enkel att
beskriva, det komplexa hör till handledningen av arbetet som kräver att handledare är
förtrogna med metodologin och den teoretiska bakgrunden (ibid.).
Ett optimalt BoU-seminarium omfattar 6-8 deltagare, från ett arbetslag eller någon annan
aktörsgrupp som delar samma erfarenheter om ett arbetsområde, samt två handledare.
Seminariet sträcker sig över 2 dagar och omfattar fyra arbetspass. Innan det första mötet
kontaktas deltagarna och får i uppgift att berätta en historia ur deras egen verklighet som
de burit med sig och som anknyter till seminariets ämne. Deltagarna skriver ner sin historia
såsom de minns den, dess sammanhang, vad de tänkte och tyckte samt vad historien har
betytt för dem. Till seminariet har deltagarna med sig sina historier. På det första
arbetspasset berättar deltagarna sin historia i plenum. Nästa arbetspass arbetar deltagarna i
tandemgrupper med två berättelser från en annan tandemgrupp och diskuterar sin läsning
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av berättelserna. Vid det tredje arbetspasset jämför de berättelserna. Vid det fjärde
arbetspasset samlas grupperna i plenum och redovisar sina diskussioner och gör en syntes
av vad man kommit fram till.
BoU-seminariets kunskapsutvecklingsprocess sammanfattas genom en tabell (4.1) som
redogör för deltagarnas personliga omvandling av kunskaper från en att ha en tyst funktion
till en operationell kunskapsfunktion. Med operationell kunskap menas den praktiska
kunskap som individen kan använda i dagliga arbetsuppgifter och för att organisera sitt
vidare lärande. Kunskapstransformationsprocessen bygger på Nonakas och Takeuchis
(1995) modell för kunskapstransformation (ibid.).
Tabell 4.1. Processer i BoU-seminarier (Stridh, 2001).

Vad händer i ett BoU-seminarium?
Deltagarna delar sina berättelser med
varandra, och ser att de har gemensamma
erfarenheter. De bygger upp tillit i gruppen.
Deltagarna skapar analogier och metaforer.
De åskådliggör sina tankar i analyser och
bilder.
När analyserna ställs samman kan gruppen
dra mer generella slutsatser på materialet, och
exempelvis föreslå en plan för hur man kan
arbeta vidare.
De modeller och analyser som utvecklats
under seminariet integreras i deras
kunskapsbas, och kan användas för det
fortsatta arbetet.

Vilken omvandling?
tyst/tyst
sympatiserande kunskap

Vilka begrepp?
Socialisering

tyst/explicit
konceptuell kunskap

Externalisering

explicit/explicit
systemkunskap

Kombination

explicit/tyst
operationell kunskap

Internalisering

4.4 Projekt
Arbete som projektgörs hanterar oftast någon uppgift som är ny för organisationen, arbete
som ligger utanför verksamhetens dagliga operationer och rutiner. Karaktäristiskt för ett
projekt är att det är begränsat i tid, har en unik (inte repetitiv) uppgift, bedrivs med hjälp av
en temporär arbetsgrupp, är autonomt, och har specifika mål (se t.ex. Wikström, 2000;
Lindkvist, 2001; Christensen & Kreiner, 1997). Ett projekt är avgränsat i tiden och agerar
som en självständig del av verksamheten. Projektet är inte del av organisationens dagliga
rutiner men projektets resultat förväntas påverka dessa när projektet avslutas, denna
förväntade påverkan uttrycks ofta i projektets mål.
Efter att ha gjort en översiktlig inventering av floran av (mestadels svensk) projektlitteratur
för att finna stöd för att beskriva och förstå vad ett projekt är valde jag att använda
Christensen & Kreiners (1997) syn på projekt. Deras perspektiv på projektarbete, figur 4.8,
ger stöd för att förstå och belysa de frågor som hanterats i brytprojektet som fungerat som
empirisk situation för metodgenerering i avhandlingen. Christensen och Kreiner utgår från
ett individperspektiv, understryker huvudorganisationens föränderlighet samt redogör
relativt tydligt för frågan om utvärdering av projekt.
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Faser
Projekt

Har
Målsättningsfas

Hanterar andra
uppgifter än

Är organisationsFormulerar
form inom
mål vid

Planeringsfas
Mäter traditionellt
uppfylelse av mål
formulerade vid

Huvudorganisation
H-org vid
tiden t 1
H-org vid
tiden t 2

Utförandefas

Tar emot
Utvärderingsfas

Förändrar
Turbulent och
osäker
omvärld

Projektresultat
och utvärderingsresultat

Skapar

Figur 4.8. Min tolkning av Christensens & Kreiners (1997) projektsyn.

Ett projekt är en organisationsform för en unik uppgift inom en organisation, ett projekt
kan beskrivas genom ett antal faser. I den första fasen arbetar man med att sätta upp mål
för projektet, dessa mål formuleras av organisationen, en traditionell form för utvärdering
är att mäta i vilken omfattning dessa mål uppfyllts av projektet. Perspektivet poängterar att
organisationens omvärld är turbulent och osäker, den organisation som tar emot resultaten
från projektet och utvärderingen är inte densamma som den organisation som satte målen
för projektet, organisationen har påverkats och förändrats av den turbulenta värld som den
verkar i.
4.4.1 Latenta mål i projekt
Christensen och Kreiner (1997) föreslår begreppet latenta projektmål för att beskriva
projektets process med att realisera den initiala visionen där man samtidigt öppnar
projektet för de möjligheter som externa faktorer representerar. Författarna utgår från att
det inte är tillräckligt att bedöma projektets relevans, nytta och mening endast vid
projektets initiala målsättningsarbete eftersom bedömningar vid denna tidpunkt endast är
tentativa beroende på att kunskapsunderlaget är bristfälligt. ”Det projektmål vi kan
definiera och operationalisera vid designtillfället har formen av en beskrivning av det
tillstånd som projektet ska ha frambringat när det avslutas. I en turbulent värld är det svårt
att styra fram till ett sådant framtida tillstånd om inte ambitionsnivån är mycket lågt satt.
Vad värre är: I en turbulent värld är det inte alls säkert att detta tillstånd är önskvärt eller
optimalt, om det nu lyckas för projektet att nå det. Om det som är önskvärt och optimalt
vid designtillfället inte med nödvändighet är det vid realiseringstillfället, är det meningslöst
att försöka låsa fast projektresultatet i förväg”. Projektmålet bör snarare användas för att
motivera projektdeltagare, genom en vision, än att användas för att beskriva ett förbestämt
slutresultat. Författarna argumenterar för att projekt drivs av en vision med kvalitativa
egenskaper istället för ett operationaliserat projektmål. ”I och med att det handlar om
kvalitativa dimensioner finns det mycket stort utrymme för tolkningar – individuellt såväl
som kollektivt. I början kan det därför råda stor oenighet om vad som egentligen uppfattas
som det önskade utfallet”. Visionen är projektets utvecklingsmål, projektmålen eller de
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latenta målen ses som tentativa, tidsberoende konkretiseringar av visionen. Genom att inte
låsa sig vid latenta mål utan fånga dem och använda dem under projektets gång vinner man
relevans, nytta, mening och optimalitet hos det projektresultat som till slut tar form.

t(0)

Visionen

t(1)

t(2)

Konkretisering

p
unska
nhet/k
Erfare

t(3)

Latenta mål

Latenta mål

Latenta mål
Tid
Målsättningsfas

Planeringsfas

Utförandefas

Utvärderingsfas

Projektet

Figur 4.9. Latenta projektmål (Christensen & Kreiner, 1997).

De latenta målen ersätter inte visionen i projektarbetet men de gör det då de ingår i
organisationens beslutsprocesser. ”Det resultat som materialiserar visionen känner vi så att
säga till först när vi står med det i handen” (Christensen & Kreiner, 1997).
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5
5. En metodgenererande studie av utvärdering

Under åren 2001 och 2002 deltog jag, i rollen som ansvarig utvärderare, i en utvärdering av
ett brytprojekt på arbetsförmedlingen (AF) i Örebro. För att genomföra utvärderingen av
brytprojektet utvecklades en utvärderingsmetod (metodskissen) som användes och
dokumenterades. I följande kapitel redogör jag för hur metodskissen har genererats. Jag
inleder med att klargöra de olika praktiker som påverkat och utgjort sammanhang för
metodgenereringen. I de avsnitt som följer redogör jag sedan för respektive praktik.
Kapitlet avslutas med en sammanfattning av metodskissen och de lärdomar om
utvärdering som jag uppfattar som centrala.
Aktionsforskning kan beskrivas som tre olika men relaterade praktiker (Cronholm &
Goldkuhl, 2003) (se avsnitt 3.3.1). En teoretisk forskningspraktik, en samarbetspraktik som
utgör ett förändringsarbete och samtidigt fungerar som empirisk forskningspraktik samt en
praktik som utgör den normala brukspraktiken (ibid.). Jag kommer att redogöra för de
praktiker som varit inblandade i metodgenereringen och påverkat metodskissens
utformning. De tydligast urskiljbara praktikerna är brytprojektet (normala brukspraktiken),
utvärderingen (verksamhetsutveckling) samt metodgenereringen (empirisk och teoretisk
forskningspraktik). Metodgenereringen kan i sig delas in i två separata praktiker, figur 5.1,
en reflektionsorienterad praktik där jag arbetat med metoddesign samt en
handlingsorienterad praktik där jag prövat den designade metoden genom den praktiska
utvärderingen.
Metodgenerering

Reflektionsorienterad
metoddesign

Utvärdering/
Handlingsorienterad
metodprövning

Figur 5.1. Relaterade praktiker vid generering av metodskissen.

Brytprojekt
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Den reflektionsorienterade metoddesignen i metodgenereringen har drivits av min analys
av den situationella utvärderingen. I detta arbete har jag också haft behov av att studera
andra teoretiska kunskaper om utvärdering och om olika element i en utvärderingssituation
för att bättre förstå utvärderingssituationen på arbetsförmedlingen. Resultatet av detta
reflektionsorienterade arbete är en design av en utvärderingsmetod samt en ökad förståelse
för olika element i utvärderingssituationen. I det handlingsorienterade arbetet i
metodgenereringen har metodens handlingsföreskrifter prövats för att utröna om de är
användbara eller inte i sammanhanget. I det situationella arbetet har också situationer
uppstått där utvärderingshandlingar improviserats och som visat sig fungera framgångsrikt,
på detta sätt kan man säga att handlingsföreskrifter i metoden inducerats (jämför med
Goldkuhl, 1993). Resultatet av det handlingsorienterade arbetet är prövade
handlingsföreskrifter och kunskaper om framgångsrika handlingar i den situationella
utvärderingen.
I det följande beskriver jag brytprojektet, utvärderingen/handlingsorienterad
metodprövning samt reflektionsorienterad metoddesign som tre separerade praktiker. Jag
väljer att beskriva utvärderingen och metodprövningen i ett sammanhang trots att de kan
ses som olika praktiker, särskilt med avseende på de skilda resultat som de lämnar. Jag tror
dock att en sammanlänkad beskrivning ger rikare och fylligare förståelse för
metodgenereringen för läsaren. Avsikten med beskrivningen är framförallt att empiriskt
grunda metodskissen men också att ge ett rikt exempel på utvärderande arbete.
Praktiker kan karaktäriseras utifrån ett antal dimensioner i en praktikgenerisk modell
(Goldkuhl & Röstlinger, 2002). I tabell 5.1 använder jag de föreslagna kategorierna i den
praktikgeneriska modellen (den vänstra kolumnen) för att karaktärisera och precisera de tre
praktikerna som samverkat i metodgenereringen.
Tabell 5.1. Tre interrelaterade praktiker i utvecklingen av metodskissen.
Brytprojektet
Uppdragsgivare
Uppdrag

AMS och arbetssökande

Genomföra ett
brytprojekt för att
stimulera kvinnors
kunskapsutveckling och
anställningsbarhet inom
IT-området
Underlag
Erfarenheter från tidigare
IT-utbildningsprojekt.
IT-företag, utbildare och
kursdeltagare.
Finansiärer AMS och AF
Procedurell Den ordinarie
arbetsmarknadsutbildkunskap

Utvärdering/
Handlingsorienterad
metodprövning
AMS och AF/
Forskare, jag själv
Utveckla implementeringsbara
åtgärder för den ordinarie
verksamheten utifrån lärdomar i
ett brytprojekt./
Pröva utvärderingsmetoden.

Reflektionsorienterad
metoddesign

Lärdomar i projektet./
Teoretisk och praktisk kunskap
om utvärdering och
verksamhetsutveckling.
AMS och AF
/
FA/SIMM, BoU-metoden

Etablerad
forskningskunskap, teorier,
metoder (FA/SIMM, BoU),
empiriska data
Örebro universitet
Kunskaper om
forskningsmetoder

Akademin, forskare
Utveckla konceptuell
förståelse för element i
utvärderande arbete.
Utveckla en användbar
utvärderingsmetod.
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och
instrument

ningen, Teknikan
konceptet

Handlingar Administration och
organisering av
utbildning.
Resultat

Brytande IT-utbildning
för kvinnor.
Utbildade kursdeltagare

Klienter

Handläggare på AF
Kursdeltagare,
praktikföretag,
utbildningsföretag

Erfarenheter från
verksamhetsutvecklande
aktionsforskningsprojekt –
konsensus seminarier.
Utvärderande handlingar/

Teorier om
kunskapsutveckling, projekt,
utvärdering

Explorativa handlingar
Reflektionshandlingar
Explorativa och prövande
Tolkande handlingar
handlingar, metodutvecklande
Metodutvecklande
handlingar
handlingar
Förändrade kunskaper om
Design av
brytandearbetsmarknadsutbildning utvärderngsmetod
Förslag till ett nytt arbetssätt för
Modell och perspektiv
att bedriva brytande
Förståelse för element i
arbetsmarknadsutbildning/
utvärderingsprocessen
Prövad utvärderingsmetod,
erfarenheter från prövat arbetssätt,
empiriska data
Den ordinarie
Utvärderare, praktiker,
utbildningsverksamheten på AF
forskare
samt utvärderingsenheten på
AMS/
Utvärderare, praktiker, forskare

I kapitlets följande avsnitt beskrivs respektive praktik. Sammanfattning av metodskissen
och lärdomar från arbetet redogörs för i avsnitt 5.4.

5.1 Brytprojektet – brukspraktiken
I detta avsnitt beskrivs den del av arbetsförmedlingens brukspraktik som handlar om
brytprojekt. Ett av uppdragen som AMS (och regeringen) ger till arbetsförmedlingarna är
att bryta eller motverka en könsuppdelad arbetsmarknad.
5.1.1 Arbetsförmedlingens verksamhet och organisation
Det övergripande målet för arbetsmarknadspolitiken är en väl fungerande arbetsmarknad
(Arbetsmarknadsstyrelsen, 2002). Den arbetsmarknadspolitiska verksamhetens (SFS
2000:628) uppgift är:
•
•
•
•
•

att effektivt sammanföra den som söker arbete med den som söker arbetskraft
att främja sysselsättning och kompetensutveckling för arbetslösa personer på en
effektiv och flexibel arbetsmarknad
att underlätta för personer med svag ställning på arbetsmarknaden att få arbete och
förhindra utslagning från arbetsmarknaden
att motverka långa tider utan reguljärt arbete
att motverka en könsuppdelad arbetsmarknad och på andra sätt bidra till ökad
jämställdhet mellan kvinnor och män samt till ökad mångfald i arbetslivet.
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Arbetsmarknadsverket består av Arbetsmarknadsstyrelsen, AMS, som är chefsmyndighet,
20 länsarbetsnämnder samt cirka 325 arbetsförmedlingar (Arbetsmarknadsstyrelsen, 2004).
Arbetsförmedling kan delas in i tre kärnuppgifter; matcha, utbilda och aktivera. Genom
matchning underlättar arbetsförmedlingen att hitta rätt arbetsgivare för jobbklara individer.
Genom utbildning kvalificeras arbetssökande genom att bygga upp nya kunskaper som
motsvarar arbetsmarknadens efterfrågan. Aktivering handlar om olika insatser för de som
har de svårast på arbetsmarknaden, att jobbrusta den som har en svag ställning eller har
varit arbetslös länge.
5.1.2 Om brytprojekt i AMS regi
Ett av arbetsförmedlingarnas uppdrag är att bryta den könsuppdelade arbetsmarknaden.
Uppgiften beskrivs som att ”motverka en könsuppdelad arbetsmarknad och på andra sätt
bidra till ökad jämställdhet mellan kvinnor och män samt till ökad mångfald i arbetslivet”.
En form för att arbeta med detta långsiktiga uppdrag är att organisera brytprojekt.
Arbetsförmedlingarna i landet formulerar projektförslag och söker ekonomiska medel hos
AMS för att genomföra projekten. Brytprojekten varierar till innehåll och form, exempel
på brytprojekt är ”Män i hälso- och sjukvård”, ”Utveckling av kunskap och strategier för
att motverka könsstereotypt agerande i vägledningen av arbetslösa” och ”Könsperspektiv i
vägledningen”.
Ett krav från AMS är att brytprojekten ska utvärderas av personer utanför den egna
organisationen, uppdraget till den externa utvärderaren sköts lokalt av projektägarna på
förmedlingskontoren. De metoder och angreppssätt som används för att hantera
utvärderingar av brytprojekten varierar. I en utvärdering (Bergman & Schough, 2002)
noterar utvärderarna att arbetsförmedlingarnas verksamhet i de flesta fall mäts i form av
utfall på arbetsmarknaden, författarna menar att denna typ av utvärdering bör
kompletteras med utvärderingar som granskar vad som händer inom en arbetsförmedling
där man ställer verksamheten i fokus. Ytterliggare en utvärdering (Bergnéhr, 2000)
poängterar att det är viktigt att bidra till arbetsförmedlingens verksamhetsutveckling
genom utvecklande av gångbara arbetsmetoder som stöd för det brytande arbetet.
5.1.3 Brytprojekt på AF i Örebro 2001 - 2002
Brytprojektet i denna studie har pågått under åren 2001 och 2002 på
arbetsförmedlingskontoret i Örebro. Projektets syfte uttrycks i projektansökan7 som
”Syftet med projektet är att hitta en metod som skapar ett ömsesidigt intresse mellan
kvinnor och IT/Industriföretag, som leder till att fler kvinnor utbildar sig inom och söker
till tekniska yrken och att dessa företag gärna anställer kvinnor och anpassar
förutsättningarna även utifrån kvinnliga normer”. Vidare skrivs i projektansökan att den
huvudsakliga frågeställningen som projektet behandlar är vilka motiv som kan locka
kvinnor att lära sig teknik. Projektansökan beskriver planerade aktiviteter i projektet, en
central aktivitet är att genomföra en utbildning för kvinnor inom IT-teknik (”IT-teknik för
kvinnor”, omfattande 50 veckor) utbildningen bygger på särskild pedagogik8 som betonar
Två ansökningar ställdes till AMS, ansökan om medel för Brytprojekt avseende år 2001 samt förnyad
ansökan för år 2002 (ansökan om att fortsätta det pågående projektet enligt plan med vissa preciseringar).
8 Pedagogiken bygger på Teknikankonceptet (Aurell).
7
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PBL, (problem baserat lärande), gott om tid, praktikperioder i branschföretag samt
självförtroende. Utbildningen avser att pröva en utbildningsdesign för att kunna
vidareutveckla designen så att den passar kvinnliga kursdeltagare. I en förnyad
brytprojektansökan avseende år 2002 uttrycks att syftet med projektet är att fullfölja det
påbörjade arbetet samt att aktivt föra ut kunskaper i organisationen som erfarenheterna
från brytprojektet givit. Mål som beskrivs i projektbeskrivningen i ansökningarna är att en
majoritet av handläggarna ska förbättra sin förmåga att öka antalet kvinnor inom tekniska
yrken. Ett annat mål är att kvinnorna som påbörjat utbildningen ”IT-teknik för kvinnor”
ska slutföra kursen och att 70% av kursdeltagarna ska erhålla arbete 90 dagar efter avslutad
kurs.
Brytprojektet kan karaktäriseras som en sökande process som syftat till att utveckla och
pröva design för utbildning inom IT-området, som bidrar till att öka intresset mellan
kvinnor och IT-företag.
Förutom den 50 veckor långa utbildningen ”IT-teknik för kvinnor” (program- och
systemutveckling) så omfattade projektet en introducerande IT-utbildning samt tre
utbildningar med inriktning mot verkstadsteknik. Utbildningarna organiserades av en
projektarbetsgrupp på arbetsförmedlingen genom att använda de upparbetade rutiner som
finns för att genomföra arbetsmarknadsutbildning, figur 5.2.
Utbildningsanordnare

kontrakterar

LAN
(Länsarbetsnämden)

vidare
utvecklar

upphandlar

Kursdesign:
-Utbildningsmoment
-Studieformer
-Praktik

genomför

realiseras via

anlitar
utformar
följer och påverkar
Arbetsförmedlingen

ansvarar för

Brytutbildning

ingår som
moment i

genomför

Kursdeltagare

Praktik på ITföretag

Figur 5.2. Arbetsförmedlingens organisering av brytutbildning med hjälp av arbetsmarknadsutbildningens
rutiner.

Arbetsmarknadsutbildning utförs av fristående utbildningsanordnare. Arbetsförmedlingen
anlitar länsarbetsnämnden för att upphandla utbildningen. Arbetsförmedlingen ansvarar
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för kursinformation, rekrytering av kursdeltagare, kursdesignen samt följer utbildningen
genom olika aktiviteter under tiden som utbildningen pågår.
Initiativet till brytprojektet och formuleringen av dess syfte och mål var ett resultat av flera
omständigheter. Projektledaren hade tidigare arbetat med ett annat IT-utbildningsprojekt,
hennes kunskaper, idéer och erfarenheter från det projektet var en utgångspunkt vid
formuleringen av brytprojektet. Centralt på AMS hade ett antal brytprojekt på olika
arbetsförmedlingar samlats under Teknikankonceptet som utgjorde en gemensam
plattform för pedagogik och kursdesign. Teknikan erbjöd också ett nätverk för att
diskutera och lära om kvinnors kunskapsutveckling inom det tekniska området. Det
pedagogiska initiativet i Teknikan sammanföll med de idéer om utformning av det
brytprojekt som hade påbörjats på arbetsförmedlingskontoret. Arbetsgruppen på
arbetsförmedlingen som utarbetade de initiala aktiviteterna i projektet bestod av tre
handläggare (varav en var projektledaren) samt projektägaren som tillika var
arbetsförmedlingens chef. Projektgruppen hade en tydlig vision av att utforma ITutbildningar på ett sätt som var anpassat för en kvinnlig kunskapskultur och som skulle
bidra till att stärka kvinnors kunskaper och självförtroende för att kunna arbeta inom ITområdet. Vidare skulle kunskaperna om utformningen av utbildningen ”metodgöras” för
att på så sätt implementera arbetssättet i den ordinarie organisationen. För att upphandla
den första utbildningen anlitades Länsarbetsnämndens upphandlare enligt gängse rutiner
för upphandling av arbetsmarknadsutbildning.
Förutom arbetsförmedlingens arbetsgrupp involverade projektet så småningom
utbildningsanordnare, kursdeltagare och praktikföretag. Grupperna involverades i
varierande grad i de målsättningar och visioner som arbetsförmedlingen hade för projektet.
Utbildningsanordnarna var i hög grad införstådda med projektets brytande syften då de
utformade och lämnade anbud på utbildningen utefter de specifika krav som
arbetsförmedlingen hade på den pedagogiska utformningen. Det var utbildningsordnarnas
ansvar att knyta praktikföretag till utbildningen. Utbildningsanordnaren bestod av lärare
med skiftande bakgrund och förståelse för innebörden av pedagogiken och brytprojektets
målsättningar. Vid genomförandet av kurserna kom det an det personliga intresset och
ansträngningen hur mycket läraren kunde och ville involvera sig i de övergripande målen
för projektet. Samma förhållande kännetecknar praktikföretagens engagemang och
kunskaper om de övergripande brytmålen. Företagen består av individer med olika synsätt
på arbetet inom sin bransch. Det var genom praktikhandledarna ute i företagen som
kursdeltagarna, kanske för första gången, kom i kontakt med branschen. Oftast var det inte
handledarna själva som medverkat till att arrangera praktiken på företaget utan snarare en
arbetsledare eller en chef. Informationen till handledarna om innehållet i deras
handledaruppgift varierade därför hos de olika företagen.
Kursdeltagarna var enbart kvinnor. Totalt i brytprojektet ingick fem utbildningar,
utvärderingen följde den längsta (50 veckor) av dessa. Kursdeltagarna nåddes av
information om kurserna via annonser, brev eller rekommendationer från en handläggare
på förmedlingen. Kursinformation hölls vid särskilda tillfällen och vid dessa fick
intresserade personer göra en intresseanmälan. Anmälningarna granskades och gallrades av
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brytprojektets arbetsgrupp för att ta ut lämpliga deltagare till kurserna. Vägen till att bli
deltagare kunde således se lite olika ut för olika kursdeltagare vilket innebar att
kursdeltagarna var mer eller mindre initierade i brytmålen för utbildningen. Det primära
målet för kursdeltagarna var att skaffa sig en utbildning för att få ett jobb, inte att delta i ett
projekt för att undersöka kursdesign och rutiner för åstadkomma en utbildning som
särskilt lämpade sig för att väcka teknikintresse och teknikkunskaper hos kvinnor.

5.2 Utvärdering och handlingsorienterad metodprövning
Illustrationen som följer i detta avsnitt är en rekonstruktion av utvärderingsprocessen på
arbetsförmedlingen. En logg över samtliga aktiviteter i utvärderingen återfinns i bilaga 1.
Beskrivningen är indelad i ett antal steg, dessa steg har inte alltid tagits i den linjära sekvens
de är ordnade här, men det är ofrånkomligt att göra beskrivningen i steg för att kunna
resonera om utvärderingsprocessens genomförande och design. Syftet med beskrivningen
är att frilägga de utvärderande aktiviteter som gjorts i och av brytprojektet och att tydligt
illustrera hur utvärderingsprocessen gått till. Beskrivningen är på en relativt låg
detaljeringsnivå och direkt kopplad till och åskådliggjord med hjälp av händelseförloppet
under utvärderingen.
5.2.1 Upprätta förutsättningsdokument
FÖRUTSÄTTNINGSDOKUMENT
Efter
ett
par
inledande
möten
där
Utfärdare, datum
utvärderingsuppdraget och brytprojektets innehåll
1. Uppdragets namn
diskuterades så uppfattade jag fortfarande
2. Uppdragsgivare
brytprojektets mål som luddiga och oprecisa.
3. Uppdragsmottagare
Brytprojektet
handlade
om
att
pröva
4. Syfte
utbildningsdesign
och
kunskapsutvecklande
5. Målsättningar
processer för kvinnor inom teknikområdet.
6. Fokus
7. Genomförande
Utvärderingens syfte var att utvärdera de olika
8. Kostnader
kunskapsutvecklande aktiviteterna för att komma
fram till en lämplig arbetsform (eller en metod som
Undertecknat av uppdragsgivare
man uttryckte det) för brytande utbildningsprojekt,
och utförare
riktade mot kvinnor inom teknikområdet, och som
kunde användas i den ordinarie verksamheten på
arbetsförmedlingen. Brytprojektets arbetsgrupp
bestod
av
fyra
personer;
projektägaren, Figur 5.3. Förutsättningsdokument
projektledaren
samt
två
medarbetare. (baserat på dokumentförslag i FA/SIMM).
Utvärderingsstrategin var formativ, utvärderingen
skulle följa och stötta projektet under projekttiden. Som utvärderare deltog jag därför i
många av projektarbetsgruppens möten. Vid samtal och arbetsmöten tydliggjordes det att
projektmedarbetarna hade olika bilder av vad som ska åstadkommas i och med
brytprojektet.
Den första uppgiften för mig som utvärderare var att förstå projektdeltagarnas olika bilder
av brytprojektet samt av utvärderingens roll och uppgifter. Utifrån samtal med
projektgruppens medlemmar gjorde jag ett förslag till en definition av
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utvärderingsuppdraget, ett förutsättningsdokument med strukturen enligt figur 5.3
fastställdes.
Förutsättningsdokumentet fyller här två viktiga funktioner. Den ena funktionen är att
skapa samstämmighet i förväntningar hos projektmedlemmarna och utvärderaren om vad
som ska åstadkommas. Den andra funktionen blev tydlig senare i brytprojektet då
projektaktiviteterna var i full gång. I brytprojekt påverkade gjorda aktiviteter kommande
aktiviteter, brytprojektet gjorde vissa avdrifter från den utstakade kursen på bas av nya
kunskaper som projektmedlemmarna konstruerade under färden. Det var då viktigt för
mig som utvärderare att ha en utgångsposition, ett förutsättningsdokument, för att
antingen kunna omkonstruera utvärderingsuppdraget eller för att ha goda anledningar till
att hålla fast vid den initiala kursen.
I förutsättningsdokumentet specificerades inte hur genomförandet av utvärderingen skulle
gå till metodmässigt då både uppdragsgivaren och jag som utvärderare hade för litet
underlag för att kunna avgöra det. I förutsättningsdokumentet som upprättades beskrevs
syfte och målsättningar med utvärderingen, vi förlitade oss på projektbeskrivningen9 som
definition av utvärderingsobjektet som innebar hela projektet. Jag ser i efterhand fördelar
med att definiera utvärderingsobjektet tydligare för att kunna precisera och avgränsa
utvärderingsinsatserna.
Problem som jag som utvärderare har haft på grund av ett ofullständigt
förutsättningsdokument är t.ex. att det var otydligt hur mycket av arbetsförmedlingens
handläggares arbetstid och andra resurser (t.ex. intranät, styrdokument och regelverk) som
utvärderingen hade rätt att ta i anspråk. Efter första året bytte brytprojektet ägare på
arbetsförmedlingen, vid detta tillfälle borde förutsättningsdokumentet ha förhandlats om.
Detta gjordes inte, utvärderingen fortsatte att arbeta efter det tidigare dokumentet, den nya
projektägarens roll blev vag, vilket också medförde att utvärderingens organisatoriska
uppgift blev otydlig.
Förutsättningsdokumentet syftade till att ge en gemensam bild av utvärderingsobjektet och
utvärderingsuppdraget, dokumentet kunde också ha beskrivit på vilket sätt utvärderingen
skulle genomföras. Ett förutsättningsdokument ger utvärderaren legitimitet och access till
olika aktörer, intressentgrupper och verksamhetsresurser.
5.2.2 Inventera intressenter och uppskatta projektets omfång
Nästa fas i utvärderingen kan beskrivas som att följa projektet med ögon och öron vidöppna. I
rollen som utvärderare strävade jag efter att vara lyhörd, att inte ta något för givet. I
brytprojektet var flera aktörer inblandade, det fanns ett behov av att förstå deras roller och
den kontext som de agerade i och utifrån. Min uppgift som utvärderare var att föra dialog
med de olika aktörerna. Mer eller mindre formella samtal och intervjuer genomfördes med
kursdeltagare, utbildare, projektmedarbetare, den pedagogiskt ansvariga för
9 Projektbeskrivningen innebar den beskrivning av projektet som gjordes i ansökan om medel för
brytprojektet som ställdes till AMS.
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utbildningsdesignen samt utvärderare för andra brytprojekt. Genom dessa dialoger
identifierades ytterliggare aktörer som var viktiga att höra. På detta sätt identifierades olika
aspekter och intressen i brytprojektet. Genom att identifiera intressenter som berördes av
projektet och komma i dialog med dem skapades successivt en bild av projektets omfång.
Ett resultat från denna process var figur 5.4 som är en kontextuell beskrivning av
brytprojektets aktörer, relationer och uppgifter. Bilden användes vid projektmöten och i
intervjuer för att verifiera och utveckla en gemensam bild av brytprojektet. Jag erfor att
användningen av den grafiska beskrivningen av brytprojektet hjälpte till att klargöra
sammanhanget, framförallt för deltagarna i projektarbetsgruppen men även för andra
utvärderare av andra brytprojekt än detta och för de ansvariga på AMS som koordinerade
flera brytprojekt inom ramen för Teknikan-pedagogiken. Bilden beskriver att
arbetsförmedlingen arbetar gentemot utbildningsanordnare som genomför en brytande
utbildning. Kursdeltagare genomför utbildningen hos utbildningsanordnaren och gör
praktik hos praktikföretag. Målsättningen med brytprojektet är att skapa ett ömsesidigt
intresse mellan kvinnor och IT-/industriföretag. En ytterliggare uppgift för brytprojektet
var att utveckla arbetsformer, eller en metod som man uttryckte det, för att genomföra
brytande utbildningar, man ville även kunna förmedla metoden till andra
arbetsförmedlingar.
Arbetsförmedlingen

Utbildningsanordnare

Kursdeltagare

Företag

Steg 1

Steg2

Metod

Andra
förmedlingar

Målsättning:
Skapa ett ömsesidigt intresse
mellan Kvinnor och IT/Industriföretagföretag som leder
till framtida utveckling

Figur 5.4. En kontextuell beskrivning av brytprojektets aktörer, relationer och uppgifter.
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I detta utvärderingssteg var deltagande studier och intervjuer främsta arbetsform. Under
denna fas samlades olika typer av material in:
•
Anteckningar från intervjuer och samtal med olika intressenter (kursdeltagare
(kursvärderingsenkäter och intervjuer), kursanordnare, handläggare,
projektmedarbetare, projektägaren samt pedagogikansvariga)
•
En historisk rekonstruktion gjordes tillsammans med projektledaren för att
kartlägga drivkrafter och kunskaper som initierat projektet och som legat till grund
för projektformuleringen
•
Logg över egna reflektioner, frågor och insikter
•
Anteckningar från projektgruppens arbetsmöten
•
Anteckningar från nätverksmöten där andra brytprojektutvärderare deltog
•
Styrande dokument (projektansökan, styrdokument från AMS)
På detta sätt gjordes en inventering av de intressen som rörde utvärderingsobjektet samt en
omfångsbestämning av utvärderingsobjektet och utvärderingsuppdraget.
5.2.3 Identifiera meningsfulla utvärderingsresultat samt resultatmottagare
Efter inventeringen hade jag som utvärderare uppnått relativt god kunskap om
utvärderingsobjektet och om olika aktörers intressen och relationer i brytprojektet. Vid den
här tidpunkten gick det att identifiera flera möjliga utvärderingsfokus utifrån olika
intressenters perspektiv. Det innebar att utvärderingen behövde ta ställning till vad
utvärderingsresultaten i huvudsak skulle användas till och vilken eller vilka intressenter
som skulle vara de primära mottagarna och användarna av utvärderingsresultaten. Att välja
användargrupp för utvärderingsresultaten innebar en brytpunkt i utvärderingsarbetet
eftersom det medförde att fokusera olika angelägenheter i utvärderingen utifrån en särskild
intressentgrupps perspektiv.
I brytprojektets arbetsgrupp beslutades det att det var arbetsförmedlingskontoret som i
första hand skulle använda utvärderingsresultaten i det dagliga arbetet med att verka för att
bryta den könsuppdelade arbetsmarknaden. Resultaten av utvärderingen skulle användas
till att etablera rutiner och arbetssätt för handläggare när de på olika sätt arbetade med
brytande aktiviteter. Fokuseringen på arbetsförmedlingen som utvärderingsresultatens
användargrupp medförde också ett beslut om att det var personer från
arbetsförmedlingskontoret
som
skulle
delta
aktivt
i
utformningen
av
utvärderingsresultaten. Resultaten från projektet, för denna målgrupp, existerade i form av
kunskaper om interna rutiner för realisering av utbildningsdesign och kunskaper om
utbildningsdesign i användning vid genomförande av en kurs, figur 5.5.
Fokus: studie av ändamålsenlighet för att
uppnå brytande effekter

Utbildningdesign
för brytande
handlingar

Figur 5.5. Utvärderingens fokus.

Interna rutiner för
realisering av
utbildningsdesign

Utbildningsdesign i
genomförande av
utbildning
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Kunskaperna om realisering och användning av utbildningsdesignen existerar hos de
personer (i form av personliga kunskaper och erfarenheter) som på olika sätt deltagit i
brytprojektets aktiviteter. Detta ställde då kravet på utvärderingen att definiera och
sammanställa kunskaper som personer i olika projektaktiviteter hade upparbetat genom att
delta i aktiviteterna. Den arbetsform som jag som utvärderare uppfattade kunde
åstadkomma en sådan definiering och sammanställning av kunskaper var formen för
dialogseminarier (se också avsnitt 5.3.3 Utvärderingens process).
5.2.4 Planera dialogseminarier
En förutsättning för att dialogseminarierna skulle bli fruktbara var att alla personer på
förmedlingen som varit inblandade i processen, med att designa, upphandla och följa den
brytande utbildningen, deltog i seminarierna. Utvärderingen skulle också ha kunnat
involvera alla intressentgrupper i projektet. Alla intressentgrupper skulle i detta fall
innebära att utbildningsanordnare, kursdeltagare och praktikföretag skulle ha deltagit i
dialogseminarierna eller ha separata dialogseminarier. Vi valde att enbart bearbeta
arbetsförmedlingens perspektiv. Utvärderingen hade inte skapat förutsättningar för att de
andra intressentgrupperna skulle delta, vi hade t.ex. inte access till dessa grupper så att vi
kunde utverka deras tid. I efterhand ser jag flera fördelar med ett sådant tillvägagångssätt,
involvering av fler intressentgrupper ger större möjlighet till förståelse då man kan ta
hänsyn till fler frågor och intressen och grundligare reda ut sådant som är oklart. En sådan
process måste förankras hos de personer och grupper som blir berörda av den. En sådan
process tar också mer tid i anspråk som medför kostnader.
Vi beslutade att hålla ett provseminarium där gruppen utgjordes av 6 personer;
projektledaren, den initiativtagande projektägaren, upphandlaren på länsarbetsnämnden, en
ny
projektmedarbetare
som
kunde
representera
handläggarna,
controllern/ställföreträdande projektägare samt utvärderaren. Seminariet uppfattades som
produktivt, det fanns ett behov hos gruppmedlemmarna att redogöra för och diskutera
olika aspekter i arbetet med brytprojektet. En agenda sattes upp för nästkommande
seminarier. Sammanlagt genomfördes 8 dialogseminarier. Utgångspunkten för dialogerna
var att söka implementeringsbara former (rutiner och arbetssätt) för den kunskap som
vunnits ur projektet.
För att strukturera de kommande dialogseminarierna och för att skapa ett arbetsmaterial
för gruppen gjorde utvärderaren en inventering av frågor och intressen som
uppmärksammats under projektet, tabell 5.2.
Tabell 5.2. Inventering av frågor och intressen kring utvärderingsobjektet.
Frågor och intressen
Kursdesign, kunskap om hur man designar en kurs
Hur anbudsförfrågan till kursanordnare ska
utformas
Hur man lyser ut (annonserar) en kurs
Hur rekrytera till kurs

Frågor och intressen
Vikten av Teknikan nätverket
Vikten av att chef/ledning förstår, bekräftar och
aktivt stödjer jämställdhetsarbete
Kunskaper om jämställdhetsperspektivet
Behov av att veta vad som händer med tjejerna
efteråt
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Homogena kurser är bra
Hur starta upp kurs
Hur avsluta kurs
Hur underhålla jämställdhetsperspektivet i en kurs.
AF-handläggaren håller greppet om ”kvinnlig
pedagogik”
Vad individanpassning innebär i praktiken
Vad ”kvinnlig pedagogik” innebär i praktiken
Genomförande av praktik
Kunskaper om hur AF upprätthåller könande
synsätt
Svårt att hitta kvinnliga förebilder.

Teknikorientering, krav på ”hands-on”
Kunskaper om projektarbete i AF:s organisation
Kunskaper om praktiskt brytprojektarbete
Behov av att använda olika AF-verktyg i kurserna
Är långa kurser bra, urval, steg 1 9 v, genomförande
steg 2 50 v. Vilket resultat?
Vikten av team kring kursdeltagarna
Vikten av team kring projektarbete i brytuppdraget
AF-handläggaren som samordnare under kursen
Hur hantera individuella utvecklingsplaner?
Vikten av att sprida kunskaper från projektet inom
den egna organisationen

Krävande för AF-handläggare att orka driva
jämställdhetssynen

5.2.5 Genomföra dialogseminarier (gemensamgöra projektresultat)
Ett dialogseminarium innebär att deltagarna artikulerar erfarenheter och kunskaper som de
har upparbetat under projektet. Tillsammans identifierar gruppen de lärdomar som de
gjort. Utvärderarens uppgift är att stimulera dialogen genom frågor men också att fokusera
deltagarna för att komma fram till konsensus. Utvärderaren ansvarar också för att
dokumentera processen.
Artikulera

Dialogen om lärdomar uppfattades som ett fruktbart
sätt att skapa förståelse och mening. I
dialogseminarierna uppmuntrades deltagarna att
Identifiera
Kontrastera
nya problem
grundligt formulera och artikulera sina erfarenheter och
lärdomar i anslutning till projektet. Att gemensamt
artikulera lärdomar var en mycket iterativ process.
Formulera
Artikulering är ett sätt att komma åt den tysta kunskap
gemensamt
som samlats hos projektmedlemmar under projektets
gång. Dialogseminarierna är en lärande process där
gruppen tar ställning till vad man lärt sig under
Konsensusprojekttiden genom att berätta för varandra och jämföra
gjorda
eller kontrastera erfarenheter, figur 5.6. De
uppfattningar
angelägenheter som man uppnår konsensus kring
dokumenteras och lämnas efterhand. Något som ofta Figur 5.6. Processen i ett dialogseminarium.
uppfattades som angeläget var olika typer av problem
som man upplevt eller olika aspekter där man saknade information eller hade motstridig
information. Att uppnå konsensus kring en angelägenhet handlade ofta om att enas om ett
arbetssätt eller ett förhållningssätt för att komma tillrätta med något som uppfattats som
problematiskt.
Dialogen fortsatte med att bygga förståelse för det som upplevts som problematiskt. Det
blev snart tydligt att det rådde enighet i gruppen om utbildningsdesignen vid
genomförandet av utbildningen. Deltagarna var eniga om att designen var bra och borde
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bidra till stöd för kvinnors kunskapsutveckling inom teknikområdet, detta område
lämnades ganska tidigt. Problemet var att man misslyckats med att realisera den tänkta
designen så att den var verksam i utbildningen. Gruppen bedömde att det var mest
angeläget att komma till klarhet med arbetsförmedlingens olika rutiner för att realisera
utbildningsdesignen.
För att strukturera och dokumentera dialogerna använde gruppen ett arbetsdokument med
de inventerade angelägenheterna. Dokumentet utvecklades under varje dialogseminarium.
Detta dokument betecknades som projektets resultatkatalog, figur 5.7.
Nr Resultat

Kommentar

Var finns resultatet?

beskrivning

Prioriterat att
implementera?

Implementeringsidéer

Figur 5.7. Dokumenthuvud för resultatkatalogen.

Efter varje seminarium hade utvärderaren ett rikt material av diskussionsanteckningar. En
del seminarier behandlade kanske bara en angelägenhet grundligt, ibland många, ibland
gick vi tillbaka till föregående angelägenheter i ljuset av ny kunskap. Hela processen kan
sägas handla om att skapa mening och sammanhang genom att växla mellan frågor om
helhet och delar som t.ex. ”Är det stödjande för kvinnornas kunskapsutveckling att
kursdeltagarna är en homogen grupp endast bestående av kvinnor?”, ”Vilka effekter får det
att inte upphandlaren och AF-handläggaren samarbetar tidigt för att utveckla designen
utbildningen?” eller ”Hur borde den ideala arbetsprocessen se ut från en kursidé till fram
till kursstart?”.
För att hantera detta rika material användes FA/SIMMs grafiska analysverktyg målanalys,
problemanalys samt handlingsanalys, för att ordna de antecknade dialogerna. Utvärderaren
arbetade strukturerat med att bearbeta dialogerna utifrån de problem, mål och
aktivitetsflöden som tydliggjorts. Bearbetningen bidrog till att omformulera
resultatkatalogen och att identifiera olika grundproblem och kärnfrågor. Begreppen mål,
problem och handlingar har också hjälpt utvärderaren att ställa frågor. Exempel på sådana
frågor är; Vad är orsaken till detta problem? Hur menar du att man borde göra istället? Om
det här är problemet menar du att målsättningen är denna?
Dialogseminarierna övergick successivt från att fastställa vilka frågor och intressen om
utvärderingsobjektet som var väsentliga att bearbeta till att förhandla innebörden och
betydelsen av dessa angelägenheter. Resultatet av dialogseminarierna var en sammanställd
åtgärdslista för implementering, tabell 5.3, grupperad efter kärnområden.
Tabell 5.3. Åtgärdslista.
Samordnad upphandling
1. Utforma rutiner för samordningsprocessen upphandling. (HG, samup)
2. Anordna utbildningsseminarium (länet) 1 gång/termin för beställare (AF) och upphandlare (LAN).
3. Ökad fokusering på pedagogik vid upphandling
4. ”Skallkrav” på individuella CV för undervisande lärare i anbudsinbjudan.
5. Krav på att i anbudet angivna lärare är de lärare som också undervisar på kursen.
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6.

Definiera ansvarsfördelningen mellan LAN-upphandlare, beställargrupp och kurssamordnare.

7. Jämställdhetsutbildning
8.

Utforma jämställdhetsutbildning för kursdeltagare som ingår som moment i alla AF-kurser.
Kursen ges av särskild utbildningsanordnare.
9. Utforma jämställdhetsutbildning för kursanordnare. Denna kurs krävs för att man ska få
undervisa på arbetsförmedlingens kurser.
10. Utveckla beskrivning av innebörden i ”en jämställdhetssyn genomsyrar kursens innehåll och form.”
Jämställdhetsperspektivet
11. Utöka dialogen internt om vad jämställdhetssyn innebär i praktiken.
12. Utveckla en definition av vad AF-kontoret (i Örebro) menar med jämställdhetsperspektiv
(Illustrera med exempel från verksamheten).
13. Utveckla en beskrivning av vad AF-kontoret (i Örebro) menar med jämställdhetsperspektiv i
kursverksamheten.
Beställargrupp
14. Kursregistret ska användas aktivt. Planerad kurs registreras alltid på tidigt stadium i kursregistret.
15. Tillsätta särskild grupp inom AF med specialistkompetens om kursbeställning/upphandling.
Gruppen ska ha god kontakt med LAN-upphandlarna.
16. Utveckla ”instruktion” till kursbeställningsgruppen.
17. Varje kurs ska tilldelas en ansvarig kurssamordnare.
Grad av brytambition
18. Utveckla särskild upphandlingsmall för orienteringskurser (med brytmål) med ”skallkrav” på
strategi för att utbilda underrepresenterat kön.
19. Definiera vilka olika typer av kurser som ges inom AF:s regi.
20. Homogena grupper är att föredra vid brytkurser.
21. 70%-målet ska ej följas upp vid brytkurs
22. Verktyget ”att orientera” ska alltid användas
Funktionen kurssamordnare
23. Varje kurs ska tilldelas en ansvarig kurssamordnare.
24. Utveckla instruktion till kurssamordnare. (Definiera vad som ingår i kurssamordning se sid7)
Utveckla riktlinjer för kursannonsering
25. Utforma mall för ansökningsblankett
26. Utforma mall för informationsträff
27. Utforma mall för urval av deltagare – rekrytering
28. Initiera ”efterstudier” av de 4 kurser som genomförts för att förstå vilket ”efterstöd” som är
lämpligt efter avslutad brytkurs
29. Vid brytkurser ansvarar kurssamordnaren för att en jämställdhetssyn genomsyrar kursens innehåll
och form.
30. Utveckla rutiner/mall för kursråd.
31. Kurssamordnaren har en kontinuerlig dialog med operativa lärare under kursen.
32. Kompetensutveckla AF-handläggare i den nya rollen kurssamordnare.
33. Riktlinjer för praktik
34. Arbetsformer för projektarbete
35. Utveckla riktlinjer för projektarbete i AF:s organisation
36. Utveckla arbetsformer för brytprojekt (ex. målrevidering vid fastlagda revisionstillfällen). AF och
Brytsamordnare tillsammans.

En viktig effekt av dialogseminarier är att de skapar en arena för kunskapsutveckling som
inte är beroende av utvärderaren. Något som är problematiskt för en utvärderare är att hon
eller han som ”extern” skaffar sig en produktiv bild ett kunskapssammanhang som ingen
annan person i organisationen har tillgång till (vilket är utvärderarens uppgift). Det
problematiska består i att lämna över bilden till verksamheten så att verksamheten äger och

EN METODGENERERANDE STUDIE AV UTVÄRDERING 61

ansvarar för den samt vidareutvecklar den.10 Dialogseminariet är ett komplement till
pappersrapporten för att lämna över bilden. Kunskaper blir verksamma på ett praktiskt
sätt när man deltagit i att utvecklingen av kunskaperna istället för att ta del av ”kunskaper”
via en rapport.
5.2.6 Identifiera det väsentliga problemet (identifiera den olösta övergripande
angelägenheten som resultatet pekar på)
Vad vi konstaterade i arbetet med resultatkatalogen var att en god utbildningsdesign inte
automatiskt medförde brytande handlingar i utbildningsverksamheten. Vid planering och
genomförande av en utbildning är många olika aktörer inblandade. Det krävs en
samordning av aktiviteter och en samsyn hos aktörerna för att uppnå genomslag i de
brytande handlingar som arbetsmarknadsutbildningen kan åstadkomma.
Den sista uppgiften i utvärderingsarbetet var att konstruera den metod, eller de rutiner och
arbetssätt, som arbetsförmedlingen eftersökte utifrån de nu konstaterade lärdomarna som
vunnits genom brytprojektet. Här använde utvärderaren den sammanfattande åtgärdslistan
och, inspirerad av Christensen & Kreiner (1997) ställdes frågan till listan över åtgärder
”Om det här är lösningen, vilket är då problemet?”. Problemet identifierades som att
arbetsförmedlingen saknade ett integrerat och koordinerat arbetssätt för att uppnå
brytande handlingar i utbildningsverksamheten (arbetsmarknadsutbildningen). Denna fas
av utvärderingen innebar en andra brytpunkt där vi utifrån innebörder och betydelser av
gruppens bearbetade angelägenheter fastställde vilka handlingsåtgärder som de
implicerade. Här valdes vilken eller vilka åtgärder som skulle utvecklas vidare.
5.2.7 Utveckla implementeringsbara former för utvärderingsresultatet
Det avslutande arbetet innebar att omformulera lärdomarna till en implementeringsbar
form, en metod – ett arbetssätt för att integrera och koordinera bryt i
utbildningsverksamheten. Metoden beskrev en ny verksamhetslogik sådan den bör vara
utformad utifrån den sammanställda åtgärdslistan. Själva arbetet med att konstruera och
formulera arbetsmetoden utförde utvärderaren enskilt. Ambitionen var att täcka så stor del
av åtgärdslistan som möjligt. Den övergripande målsättningen som var vägledande under
metodkonstruktionen var att bryt ska genomsyra all arbetsmarknadsutbildning. Denna
målsättning med arbetsförmedlingens utbildningar hade tydliggjorts under
dialogseminarierna.
Arbetsmetoden som utvecklades bestod av en tvådelad process för att uppnå brytande
genomslag och består av två delprocesser Samordnad upphandling respektive Kurssamordning.
Figur 5.8 redovisar förslaget på nytt arbetssätt schematiskt, arbetssättet finns detaljerat
beskrivet med hjälp av handlingsgrafer. Samordnad upphandling beskriver aktiviteterna
(arbetssättet) från att en handläggare får impuls om utveckling av en ny kurs fram tills dess
att upphandlaren på LAN färdigställer anbudsinbjudan. Kurssamordning beskriver
Utifrån erfarenheter från tidigare projekt har jag funderat över hur man som utredare på ett bra sätt lämnar
över den kunskapen, den produktiva bilden, till verksamheten så att verksamheten kan ta över ansvaret och
fortsätta att bearbeta vunnen förståelse som ett led i en kontinuerlig utvecklingsprocess ((Cederborg, 1998),
opublicerad arbetsrapport från en affärsprocessanalys på ett verkstadsföretag).
10
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kurssamordnarens övergripande ansvar, kurssamordnaren ansvarar för
jämställdhetssyn är verksam och genomsyrar utbildningens innehåll och form.
S a m o r d n a d u p p h a n d lin g

att

en

K u r s s a m o r d n in g

K u r s id é
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Figur 5.8. Tvådelad process för brytande genomslag i arbetsmarknadsutbildningen.

I metodbeskrivningen ingår också ett antal mallar (rutinbeskrivningar) för hur man bör
hantera vissa standardsituationer (t.ex. annonsering av kurs och rekrytering till kurs),
mallarna kan användas som arbetsmetoder men bör också situationsanpassas och utvecklas
allteftersom nya kunskaper upparbetas inom området. I anslutning till metodbeskrivningen
återfinns en ”att utveckla lista”. Listan innehåller en förteckning över dokument och
aktiviteter som kompletterar den beskrivna arbetsmetoden men som ännu inte utvecklats.

5.3 Reflektionsorienterad metoddesign
Den
reflektionsorienterade
metoddesignen
har
inneburit
att
analysera
utvärderingssituationens element för att designa en utvärderingsprocess som stöd för
situationen. I detta arbete har jag också tagit hjälp av olika teoretiska kunskaper för att
bättre förstå både utvärderingssituationen och utformningen av utvärderingsaktiviteterna.
Jag redogör för min tolkning av utvärderingssituationen som legat till grund för
utformningen av utvärderingsmetoden med hjälp av ramverket CC&P (Content, Context
and Process), se avsnitt 7.1.5 för beskrivning av ramverket. Ramverket identifierar
utvärderingens element bestående av kontext (utvärderingens varför och vem), innehåll
(utvärderingens vad), process (utvärderingens hur) samt utfall (utvärderingens resultat och
effekter).
5.3.1 Utvärderingens kontext (Utvärderingens varför och vem)
Utvärderingens kontext är avgörande för varför en utvärdering initieras och vilka aktörer
som på olika sätt deltar i utvärderingen (Symons, 1991; Serafeimidis & Smithson, 2000).
Den första uppgiften i utvärderingen var att förstå och precisera utvärderingens syfte
genom att dels undersöka hur utvärderingsuppdraget hade formulerats och vilka aktörer
som påverkade formuleringen. En annan faktor som undersöktes var vilka aktörer som
skulle påverkas av utvärderingens resultat. Det var också nödvändigt att söka förståelse för
och precisera utvärderingsobjektet samt vem/vilka som var primära användare av
utvärderingens resultat.
Brytprojektet involverade att antal centrala aktörer med olika målföreställningar. Aktörerna
arbetade mer eller mindre medvetet för att definiera sina mål för sitt deltagande i projektet.
Brytprojektet var vad man kallade ett ”sökandeprojekt” som övergripande syftade till att
förstå hur brytande handlingar kunde realiseras genom teknikutbildning. Denna inledande
analys av olika aktörer i projektet sammanfattades grafiskt genom bilden i figur 5.4. Den
grafiska beskrivningen över projektets aktörer och roller diskuterades och godtogs som en
realistisk konceptualisering av projektet på ett Teknikan-möte där representanter från de
flesta aktörsgrupper deltog samt utvärderare för andra brytprojekt.
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Utvecklingen av aktiviteter i brytprojektet stämmer väl överens med Christensen och
Kreiners (1997) diskussion om mål i projekt (avsnitt 4.4.1). Författarna föreslår begreppet
”latenta projektmål” för att beskriva ett projekts process med att realisera den initiala
visionen i projektet. Brytprojektets arbetsgrupp kallade projektet ett sökandeprojekt och
var öppna för de möjligheter som olika aktörer förde med sig. Christensen och Kreiner
menar att ett projekt kan ses som en koalition av intressenter och projektets mål är en
kompromiss mellan motstridiga intressen. Detta blev tydligt i brytprojektet eftersom
aktiviteter i brytprojektet tog vara på, och anpassades efter, olika aktörers uppfattningar
och åsikter vid utformningen av projektaktiviteterna.
Under tiden som förståelsen för utvärderingskontexten ökade tydliggjordes också
utvärderingens roll i sammanhanget. Denna syn sammanfattas i figur 5.9 nedan.

Eller
Utvärdering
relaterad till

Organisation
Mål

Resultat

Projekt

Relaterade till

Operationaliserade mål
Övergripande mål

Operationaliserade mål
Övergripande mål
Tid

t0
Omvärld

t2

Figur 5.9. Utvärdering av projekt relaterat till historiska mål eller till organisationens aktuella mål.

Figur 5.9 illustrerar projektet i en tidsdimension i den organisatoriska omgivningen. Både
brytprojektet och organisationen påverkas av omvärlden. Organisationen och dess mål är
annorlunda vid projektets slut (t2), än då projektet startade (t0). Det resultat som
brytprojektet levererat vid tiden t2 skulle praktiskt kunna utvärderas i relation till de
projektmål som sattes vid tiden t0, dessa mål finns framförallt beskrivna i projektansökan.
Efter diskussioner i brytprojektets arbetsgrupp (med hjälp av figur 5.9) bedömdes
utvärderingen i brytprojektet ge mer relevanta, meningsfulla och användbara resultat om
den fokuserade på att värdera de resultat som brytprojektet faktiskt hade åstadkommit vid
projektslutet i relation till organisationens aktuella mål istället för de mål som formulerades
vid projektinitieringen. Det intressanta var att bedöma de faktiska projektresultaten, hur
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användbara de var, i förhållande till den organisation och de målsättningar som var aktuella
i dagsläget (t2).
En konsekvens av denna utvärderingsansats är att utvärderingen i sig bidrar till att
definiera det som faktiskt åstadkommits i projektet vilket innebär ett tydliggörande av
projektresultatet. Tydliggörande av projektresultat kan ses som ett väsentligt bidrag från
utvärderingen (utvärderingen medverkar på så sätt till att skapa projektresultat). Det
tydliggjorda projektresultatet relateras till organisationens nuvarande situation för att
värdera i vilken grad de är lösningar på aktuella problem och om och hur projektresultaten
ska implementeras i ordinarie verksamhet. Christensen och Kreiner (1997) uttrycker
utvärderingars uppgift som att ”Vi vet vad vi faktiskt har uppnått, och utvärderingens
uppgift består i att avgöra vad vi uppnått med detta” till skillnad mot den traditionella
synen på utvärdering som innebär att ”Vi vet vad vi skulle uppnå med projektet, och
utvärderingsuppgiften består i att avgöra hur mycket av detta vi faktiskt uppnådde”.
Denna grundläggande tolkning av utvärderingens övergripande syfte, att värdera det som
åstadkommits i projektet utifrån hur användbart projektresultatet är för att uppnå aktuella
målsättningar, ställde krav på utvärderingsprocessen. Utvärderingsprocessen behövde dels
ha en arbetsform för att definiera projektresultat samt en arbetsform för att relatera
projektresultaten till organisationens aktuella mål.
5.3.2 Utvärderingen innehåll (Utvärderingens vad)
Valet av kriterier att utvärdera mot bestämmer utvärderingens innehåll både i termer av
vad kriterierna inkluderar och vad de exkluderar (Symons, 1991). I projektansökan fanns
ett antal brytande aktiviteter beskrivna. Med en målmätande utvärderingsstrategi så skulle
man kunna välja att arbeta vidare med de initialt förslagna aktiviteterna och definiera
genomförandet av dessa som mål för projektet. Utvärderingen skulle i ett sådant scenario
arbeta med att utveckla kriterier dels för att kunna mäta i vilken omfattning dessa
aktiviteter genomförts och i vilken grad aktiviteterna bidragit till att uppnå brytande
handlingar. En tydlig definition av vad som är brytande handlingar är en viktig
förutsättning för ett sådant arbete men en sådan definition var inte tillgänglig. Den
kontextuella analysen tydliggjorde också att de olika aktörerna i projektet hade mer eller
mindre uttalade målföreställningar samt olika intressen och prioriteringar för sitt
deltagande i projektet. Detta kan tyckas vara ett problem för brytprojektet i sig men
projektets övergripande karaktär bör beskrivas som explorativt och sökande vilket innebär
att en flora av målföreställningar hos aktörerna är vad man kan vänta sig. Aktörernas vaga
och flerdimensionella måluppfattningar samt projektets sökande karaktär medförde att en
målmätande strategi inte förväntades ge några meningsfulla och användbara resultat.
En annan aspekt av utvärderingens innehåll, som berör kopplingen mellan utvärderingens
innehåll och utfall, är att utvärderingen balanserade mellan två uppdragsgivare med olika
föreställningar om vilket typ av resultat som utvärderingen skulle ge. I redovisningskraven
för brytprojekten uttryckte AMS att samtliga brytprojekt skulle ”genomföra en utvärdering
av resultaten i förhållande till uppställda hypoteser och mål” (Arbetsmarknadsstyrelsen,
2001). Här ges uttryck för en föreställning om att karaktären på brytprojektet är
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granskande och hypotestestande. Brytprojektet på AF kan hellre karaktäriseras som
förståelseutvecklande och hypotesgenererande. En omformulering av AF:s syn på
projektet kan formuleras som ”Vi har en utbildningsdesign som vi tror leder till brytande
handlingar. Vi provar den för att lära oss mer om vad brytande handlingar kan innebära
och hur vi kan arbeta för att underlätta bryt genom att se vad den här typen av utbildningar
leder till. Vi använder sedan våra lärdomar för att bygga in fler brytgenererande rutiner i
handläggarnas dagliga arbete”. AMS gav inga föreskrifter för vad utvärderingens resultat
skulle användas till. AF var tydliga med att utvärderingens resultat skulle användas till att
utveckla och implementera brytgenererande rutiner i handläggarnas dagliga arbete.
Brytprojektet undersökte således både kursdesignens förmåga att leda till brytande
handlingar samt arbetsförmedlingens förmåga att realisera utbildning där en sådan
kursdesign är verksam. Det som skulle värderas var vad i den använda kursdesignen som
bidragit till brytande handlingar samt om förmedlingens interna rutiner för att realisera
kursdesignen fungerade. Samtidigt ville man öka sin förståelse för vad brytande handlingar
innebar. I brytprojektets arbetsgrupp bestämdes att utvärderingen som resultat skulle
lämna förslag på hur sådan kursdesign borde vara utformad samt hur rutinerna för att
realisera utbildningen borde vara utformade.
De faktorer och element som var viktiga att fokusera i utvärderingen av realiseringen och
användningen av utbildningsdesignen existerade i form av kunskaper och erfarenheter hos
de personer som deltagit i brytprojektet. Tidigare satta projektmål hade förkastats som
relevanta att använda som utvärderingsfaktorer, ej heller var det relevant att använda en
uppsättning generella kriterier för brytande kursdesign och realisering. För att erhålla
lämpliga faktorer att organisera utvärderingen omkring så måste dessa genereras av
projektdeltagarna. Projektets arbetsgrupp uppfattades vara kompetent att generera dessa
faktorer. Andra grupper skulle också kunna involveras i arbetet med att generera
utvärderingsfaktorer. Arbetsgruppen och utvärderaren hade goda kunskaper om
kursdeltagares och kursanordnarnas erfarenheter av, samt uppfattningar om, projektet
genom fortlöpande diskussioner om kursdesignen med utbildningsanordnarna samt genom
att kursdeltagarna hade blivit intervjuade och besvarat utvärderingsenkäter. Då man heller
inte hade bäddat för (planerat, informerat och avtalat) att involvera projektets övriga
aktörsgrupper i ett utvärderingsarbete så bedömdes projektarbetsgruppen att vara tillräcklig
för att ta fram utvärderingsfaktorerna.
5.3.3 Utvärderingens process (Utvärderingens hur)
Efter att ha tydliggjort utvärderingsstrategin med utgångspunkt i projektets kontext och
innehåll riktades uppmärksamheten mot att söka en utvärderingsform som stödjer det
ovan beskrivna synsättet. Utvärderingsaktiviteterna skulle fånga de faktorer som
projektarbetsgruppen uppfattade som angelägna samt relatera dessa till organisationens
nuvarande och kommande verksamhet. Ett ytterliggare krav på utvärderingsmetoden var
att utvärderingen, som resultat, skulle lämna någon form av arbetsmetodbeskrivning.
För att stödja och forma utvärderingsaktiviteter i brytprojektet valdes ett arbetssätt som
bottnade i två olika metoder; förändringsanalysmetoden Förändringsanalys enligt SIMM
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(FA/SIMM) (Goldkuhl & Röstlinger, 1988) samt processutvärderingsmetoden Berätta och
Utveckla (BoU) (Stridh, 2001). Dessa två metoder redogör jag för i kapitel 4.
För att genomföra de primära värderande aktiviteterna utvecklades en arbetsform som jag
har valt att kalla dialogseminarium. Dialogseminarier bygger på metodik från både
FA/SIMM och BoU. Dialogseminariet stödjer utvärdering som en social och skapande
process. I dialogseminariet är kunskapsutveckling, den subjektiva och den intersubjektiva
den centrala processen.
Att utvärdera någonting innebär att man sätter ett värde på detta något. Den värderande
akten är i grunden subjektiv och personlig. Den värderande akten innebär att individen har
en värdemängd att hämta värden från samt några principer för att tilldela dessa värden till
objektet ifråga. Vi behöver hantera denna värderande process så att den ger oss ’giltig’
information om utvärderingsföremålet. Det finns ett behov av att göra värderingen
gemensam med andra personer. En sådan gemensam värdering ger en mer aspektrik bild
av utvärderingsföremålet och bör leda till en mer sofistikerad och giltig värdering.
Det finns omfattande teoristöd för den typ av kunskapsutvecklande processer som
utvärderingen sökte stödja. Rolf (1995), som redogör för Polanyis kunskapssyn, ger uttryck
för den personliga kunskapsutvecklingsprocessen i relation till det sociala sammanhang där
den pågår. Och menar att kunskap byggs upp, intuitivt och ändamålstyrt, genom
integrering eller syntes av fragmentariska ledtrådar. Tell och Söderlund (2001) ger en
typologisk processbeskrivning av kunskapsutveckling i ett organisatoriskt sammanhang.
Deras modell i figur 5.10 bygger på teorier från Knowledge Management området.
Kodifiering

Medveten
kunskap

Objektifierad
kunskap

Artikulering

Institutionalisering
Personlig
kunskap

Institutionell
kunskap

Internalisering

Figur 5.10 Processer vid kunskapsöverföring, (Tell & Söderlund, 2001)

Tells och Söderlunds modell beskriver en liknande kunskapsprocess som BOU-seminariet
(avsnitt 4.3) söker realisera, skillnaden är att BoU seminariet arbetar på en
aktörsgruppsnivå och modellen ovan beskriver processen på en organisatorisk nivå.
Den modell som utvecklades för dialogseminarier syftar till att följa och stödja denna
kunskapsprocess och inkluderar också ett antal verktyg för gemensam analys, struktur och
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dokumentation. Det är dessa verktyg som hämtats från FA/SIMM. Under de
dialogseminarier som genomfördes i utvärderingen av brytprojektet fanns ett praktiskt
behov av att stadga processen på olika sätt. Spontant fördes dialogen om erfarenheter och
lärdomar från brytprojektet kring mål, problem samt om olika processer och
aktivitetsflöden. De grafiska verktygen målanalys, problemanalys och handlingsanalys
användes för att skapa klarare och gemensamma bilder om olika aspekter som gruppen
fann angelägna. Mål, problem och processer gav också en struktur för utvärderaren för att
kunna hantera den komplexa dialogen. De grafiskt stödda analyserna fungerade även som
dokumentation och som underlag i den iterativa utvärderingsprocessen. Modellen i figur
5.11 sammanfattar dialogseminariets principiella utformning.
Kodifiering
och reflektion

Erfaren
heter

Artikulering

Konceptualisering av
intersubjektiv
kunskap

Erfaren
heter

Mål

Erfaren
heter

Problem

Planlagda
handlingsåtgärder

Prioritering genom
relatering till
organisationens mål

Processer

Figur 5.11. Dialogseminariets process.

Processen i figur 5.11 utgår från den enskilde deltagarens erfarenheter och det som
personen uppfattar som angeläget. Genom dialog och förhandling diskuteras deltagares
olika angelägenheter (är det viktigt, vad handlar det om/hur uppfattar andra i gruppen
fenomenet, vilken ”etikett” kan vi sätta på det). Denna dialog innebär reflektion och
kodning. Med kodning menar jag att gruppen gemensamt väljer benämning för olika
aspekter, gruppen utvecklar och namnsätter begrepp utifrån erfarenheterna om
utvärderingsobjektet. Erfarenheterna i gruppen kombineras och konceptualiseringar kan
göras av den gemensamma (intersubjektiva) kunskapsbasen. Processen struktureras genom
att sortera in materialet i mål, problem och processer. Seminariedeltagarna relaterar
värderade aspekter till aktuella mål i organisationen vilket ger en prioritering av
handlingskonsekvenser (görs både implicit och explicit). Efterhand faller handlingsåtgärder
ut av den gemensamma analysen och värderingen. Processen itereras till dess att de
angelägna aspekterna är genomlysta.
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Utvärderarens roll och uppgift i dialogseminariet handlar om att handleda processen.
Utvärderaren fungerar som moderator - koordinerar dialogen, fokushållare – tar upp lösa
trådar som lämnas för snabbt och ser till att gruppen kommer till avslut. ”The evaluator in
this context can be seen as a learner and teacher, reality shaper and change agent”
(Walsham, 1999, s 374). Utvärderaren är också dokumentatör och ansvarar för att relatera
det som förhandlas till den tidigare dokumentationen.
5.3.4 Utvärderingens utfall (Utvärderingens resultat och effekter)
Utfallet av utvärderingen, utvärderingens resultat och effekter, kan grupperas i tre olika
typer av utfall processeffekter, utvärderingsprodukt (t.ex. en utvärderingsrapport) samt
förväntade produkteffekter. Den mest påtagliga produkten av en utvärdering är ofta den
utvärderingsrapport som lämnas som utvärderingens slutresultat. Syftet med utvärdering
ses ofta som att den ska leda till vissa effekter, produkteffekter, genom att någon tar beslut
och inför förändringar utifrån innehållet i utvärderingsrapporten. Processeffekter har en
annan karaktär och funktion än utvärderingsprodukten. Processeffekter är konsekvenser
av det personliga arbetet i utvärderingsprocessen. I interpretativa teoretiska diskussioner
om utvärdering lyfts ofta lärande fram som något väsentligt (se t.ex. Hirschheim &
Smithson, 1999; Walsham, 1999). Min uppfattning är att detta lärande i teoretiserande om
utvärdering ”blackboxas”, man nöjer sig med att beteckna lärande som något viktigt och
värdefullt, men reder inte ut vilket lärande som avses eller i vilket syfte.
Det jag menar med processeffekt här är den personliga kunskap som utvecklats i den
gemensamgörande processen. Denna personliga kunskap är en effekt av deltagandet i
utvärderingsprocessen och den nya kunskapen leder till förändrat handlande i personers
vardagliga arbete i verksamheten. Sådana kunskaper har en permanens och en
förändringskraft, de sprids i verksamheten via aktörerna och kan ge stor påverkan på det
organisatoriska handlandet. Processeffekter är ett ”naturligt” sätt att implementera
utvärderingsresultat. Ett exempel på processeffekter från utvärderingen av brytprojektet är
att upphandlaren från Länsarbetsnämnden, som deltog i dialogseminarierna, berättade att
han hade börjat värdera anbud från kursanordnare på ett annorlunda sätt samt även börjat
formulera anbudsförfrågan till kursanordnare utifrån vissa krav som vi formulerat i
dialogseminarierna. Upphandlaren hade även berättat om dessa förändringar i det nätverk
av upphandlare från länsarbetsnämnderna i Sverige som han deltar i. Aktörer i
organisationen fungerar som förstahandskällor av andra aktörer i organisationen, aktörers
kunskaper och erfarenheter tilldelas ofta stor legitimitet i praktiska beslutssammanhang.
En annan processeffekt av dialogseminariet är att seminariegruppen gemensamt äger ”den
produktiva bilden” som skapats genom utvärderingsprocessen. De kan arbeta vidare med
att utveckla den då de deltagit i att skapa den från början. Detta förhållande är svårt att
åstadkomma om utvärderaren arbetat isolerat och lämnar över ”bilden” i form av en
pappersrapport.

5.4 Sammanfattning av lärdomar
I detta avsnitt sammanfattar jag den genererade utvärderingsmetoden som jag benämner
som metodskiss då denna utgör ett underlag för vidare bearbetning och förfining samt
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anpassning till informationssystemprojekt. Jag sammanfattar också de principer för
utvärdering som vuxit fram och guidat utvärderingsarbetet. Slutligen för jag en diskussion
om validering av metodskissen.
5.4.1 Metodskiss
Arbetssättet i utvärderingen utgick från att syftet med utvärderingsprocessen är att
utvärderingen ska bidra till att uppnå aktuella mål för verksamheten där
utvärderingsobjektet ingår. Utvärderingens kriterier genereras av deltagare i
utvärderingsprocessen. Utvärderingens resultat ska vara användbara för användare av
utvärderingsresultaten i syfte att uppnå verksamhetens mål. Genom dialogseminarier
definierade intressenterna vilka angelägenheter som var relevanta samt vilka
handlingsåtgärder som dessa implicerade.
Utvärderingen genomfördes i fyra faser, figur 5.12. I initieringsfasen upprättades ett
förutsättningsdokument, dokumentet fungerade som ett kontrakt mellan uppdragsgivaren
och utvärderaren. Den andra fasen kan beskrivas som en preciseringsfas där
utvärderingsaktiviteterna handlade om att förstå och definiera utvärderingsobjektet, förstå
utvärderingskontexten, identifiera intressentgrupper samt att besluta om vilken typ av
resultat (och till vem) som utvärderingen ska leverera. I den tredje fasen arbetade en grupp
intressenter i dialogseminarier med att gemensamt formulera de angelägenheter som
uppkommit genom projektarbetet. I den avslutande fjärde fasen utvecklades en
beskrivning av framtida arbetssätt och rutiner utifrån de åtgärder som formulerades genom
dialogseminarierna.
INITIERA

PRECISERA

UTVÄRDERA

1.

2.
3.

4.
5.
6.

UTVECKLA

7.

Upprätta förutsättningsdokument
Inventera intressenter och uppskatta projektets omfång
Identifiera meningsfulla utvärderingsresultat samt
resultatmottaggare
Planera dialogseminarier
Genomföra dialogseminarier
Identifiera det väsentliga problemet
Utveckla implementeringsbara former
för utvärderingsresultatet

Figur 5.12. Metodskissen beskrivs i fyra faser, initiering, precisering, utvärdering samt utveckling.
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5.4.2 Principer som har guidat och vuxit fram under metodutvecklingsarbetet
Under arbetet med att utvärdera brytprojektet och att utforma utvärderingsmetoden har ett
antal principer guidat arbetet och vuxit fram genom det. Dessa principer, menar jag, har
bidragit till en fruktbar utvärderingsprocess. Principerna beskrivs relaterat till
utvärderingens kontext, innehåll, process samt utfall.
Kontext
•
Utvärdering syftar till att vägleda kommande aktiviteter.
•
Människor och därmed organisationer befinner sig i ständig förändring och
utveckling.
•
Utvärdering bör ses som en kontinuerlig process som ska bidra till god förändring
och utveckling.
•
Ett projekt är en container för människors och organisationers latenta
målsättningar.
Innehåll
•
Utvärderingen organiseras kring de angelägenheter som olika intressenter finner
relevanta.
•
Att kategorisera angelägenheter som mål, problem och handlingar bidrar till att
konkretisera och fokusera praktiska konsekvenser.
Process
•
Utvärderingen jämför hur designade processer och aktiviteter bidrar till att uppfylla
de målsättningar som olika intressenter har i dessa aktiviteter.
•
Utvärderingsprocessen är utformad för att lyfta fram tyst kunskap hos intressenter.
•
Utvärderingsprocessen är utformad utifrån att skapa handlingsbara
utvärderingsresultat.
•
Gemensam förståelse för problem, mål och handlingar ger stabil grund för att
utveckla gemensamma framtida handlingsdispositioner.
•
Organiserad dialog i grupp ger gemensam förståelse.
•
Dialogseminariet bidrar till en experimentell undersökning av utvärderingsobjektet,
gruppens deltagare arbetar gemensamt med att pröva erfarenheter och
implikationer av dessa.
•
Gemensam konstruktion blir en sofistikerad konstruktion då flera aspekter av ett
fenomen kan tydliggöras och förhandlas.
•
Utvärdering är en social process.
•
Utvärdering är en skapande process.
Utfall
•
Resultaten av utvärderingen ska vägleda handling för olika intressenter.
•
Utveckling startar inifrån den enskilde individen, om individen deltar i att utforma
en handlingsagenda är det också troligare att hon deltar i att realisera den.
•
Utvärderingens resultat har flera former dels en utvärderingsprodukt (en textuell
beskrivning), dels förväntade produkteffekter samt dels processeffekter
(operationell kunskap).
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5.4.3 Valideringsdiskussion för metodgenereringen
Jag avslutar redogörelsen för den empiriska grundningen av metodskissen med att
redogöra för de kontrollpunkter som jag menar finns i studien och som tjänar som
validering av metodgenereringen.
Under våren 2002 blev det en omstart i projektet i och med att projektet bytte ägare. Jag
lämnade ett nytt förslag11 på utformning och genomförande av utvärderingen som
förutsatte en större arbetsinsats från arbetsförmedlingen genom bildandet av en
arbetsgrupp som kunde vara aktiva i kunskapsrekonstruktion i projektet och också fungera
som bärare av dessa kunskaper för implementering i huvudorganisationen.
Arbetsförmedlingen ställde sig positiva till detta utökade engagemang i utvärderingen. I
samband med det nya förslaget för utvärderingsprocessen hölls ett provdialogseminarium,
deltagarna var positiva till processen och på bas av detta beslutades om en agenda för
kommande dialogseminarier.
Utvärderingsprocessen och metodskissen har beskrivits i en artikel (Lagsten, 2003) som
lästs av den ställföreträdande projektägaren på arbetsförmedlingen som kommenterat att
redovisningen är ”korrekt och rimlig” samtidigt som han påpekar att skrivelsen är lite svår
att förstå utifrån anpassningen till en akademisk målgrupp men att utvärderingen på
arbetsförmedlingen lyckades uppnå ”ökad förståelse hos gemene man” vilket också var
vad de önskade.
I ett avslutande seminarium deltog de ansvariga för Teknikan-konceptet från AMS som
ställde sig positiva till formen för utvärderingsprocessen.
Mina egna intryck är att utvärderingens utformning bidragit till att deltagarna i
dialogseminarierna har varit engagerade i att gemensamt göra en god värdering. Jag menar
också att jag, genom att ha deltagit i många olika sammanhang i brytprojektarbetet och i
utvärderingsarbetet (bilaga 1) under en lång tidsperiod, har kunnat utveckla en bred
förståelse för utvärderingssituationen som möjliggör identifiering av centrala aspekter och
en anpassad utvärderingsmetod för sammanhanget.

11

Underlag för avtal 2002-06-22
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“Evaluation is an investment in
people and in progress”

.
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Egon Guba och Yvonna Lincoln, 1989

6. Teorier om utvärdering

Genom det här kapitlet kommer utvärderingsbegreppet att problematiseras, tydliggöras
och breddas genom att redogöra för samt diskutera några systematiseringar (House, 1980;
Vedung, 1998; Stufflebeam, 2001) av utvärderingsansatser. Min avsikt med detta kapitel är
att precisera och typbestämma den utvärderingsmetod som utvecklas genom avhandlingen
genom att relatera den till modeller och teorier inom utvärderingsområdet. Avsikten är
också att identifiera och redogöra för kvalitetsmål för olika utvärderingsansatser. I kapitlet
identifieras Egon Gubas och Yvonna Lincolns Fourth Generation Evaluation som en
referensmodell till avhandlingens metodskiss. Kapitlet avslutas med en sammanställning av
kritik och förtjänster för referensmetoden som identifierats i utvärderingslitteraturen.
Utvärdering är grundligt behandlat och utvecklat [i Sverige] inom det statsvetenskapliga
området, där utvärdering av olika program (t.ex. reformer) förekommit under lång tid
(Fagerström, 2003). I Nordamerika har fältet programutvärdering utvecklats utifrån
behovet att utvärdera sociala program (inom skolan, vårdområdet och
välfärdsinstitutioner) för att visa om en samhällstjänst eller en förbättringsansträngning
givit framgång (Stufflebeam, 2001).
Utvärdering av informationssystem är ett relativt ungt vetenskapligt område, behovet av att
utvärdera informationssystem sträcker sig inte många årtionden tillbaka. Under de senaste
årtiondena har informationssystemen (och informationssystemutveckling) vuxit sig så
komplexa och omfattande så att informationssystemen börjat omforma verksamheters sätt
att existera. Därför har också behovet av mer komplexa och socialt uppmärksamma
modeller för utvärdering vuxit inom IS-området. Farbey mfl. (1999b) argumenterar för att
IS-utvärderingsområdet har mycket att lära av utvärderingsforskningen. De menar att ”If
IS are complex and pervasive socio-technical systems whose life extends over several
months or years then IS investment can be seen as a social action, based on complex
technology and taking place in substantial period in time. They are thus like programmes
of social action which are the subjects of evaluation research”. Symons och Walsham
(1988) pekade tidigt på vikten av att hämta kunskaper från utvärderingsområdet, de menar,
likt Farbey mfl., att IS är sociala system som i varierande omfattning baserar sig på IT för
att fungera.

6.1 Utvärderingsansatser
I detta avsnitt redogör jag för tre systematiseringar av utvärderingsansatser och modeller.
Modellerna är relevanta som jämförelsemodeller till metodskissen som genererades under
utvärderingen på arbetsförmedlingen. Systematiseringarna är gjorda av Evert Vedung,
Daniel L. Stufflebeam samt Ernest R. House.
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6.1.1 Vedung
Evert Vedung (1998) har gjort en taxonomi över utvärderingsmodeller ur ett brett
statsvetenskapligt och samhällsvetenskapligt perspektiv som koncentrerar sig kring
utvärderingsmodeller i politik och förvaltning. Klassificeringen är ordnad efter
utvärderingsmodellernas organiserande principer. Organiserande principer motsvaras,
ungefär, av de värdekriterier som vägleder en utvärderingsmodell. Vedungs (1998, s 20)
definition av utvärdering lyder ”Utvärdering = noggrann efterhandsbedömning av utfall,
slutprestationer eller förvaltning i offentlig verksamhet, vilket avses spela en roll i praktiska
beslutssituationer”. I tabell 6.1 återges Vedungs taxonomi över utvärderingsmodeller.
Tabell 6.1. Taxonomi över utvärderingsmodeller (Vedung, 1998, s 50).

Mål

Substans modeller

Resultat
Hela system
Brukares
förväntningar, behov
Intressenters
önskningar
Produktivitet

Måluppfyllelsemodellen
Bieffektsmodellen
Mållös utvärdering
Helsysteminriktad utvärdering
Brukarorienterad utvärdering

Intressentmodellen
(Nordamerika)
Produktivitets mätning
Ekonomiska modeller
Kostnads-effektivitetsanalys
Effektivitet
Kostnads-intäktsanalys
Kollegebedömning
(expert-,
Professionella modeller sakkunnigbedömning)
Institutionella modeller
Självvärdering
SOU-modellen
Vedung gör skillnad mellan substansmodeller och ekonomiska modeller, de senare beaktar
kostnader till skillnad mot de förra. Båda modelltyperna syftar ytterst till att bedöma
resultat. Institutionella modeller pekar enbart på vilken aktör och vilket regelverk som ska
användas för en undersökning. Nedan följer en kort redogörelse för de olika
substansmodellerna.
Måluppfyllelsemodellen
Vid måluppfyllelseutvärdering undersöks om resultaten som en insats producerat
motsvarar insatsmålen. Två frågor fokuseras ”Stämmer resultaten med de beslutade
målen?” och ”Beror det i så fall på insatsen?”. Måluppfyllelsemätning gör anspråk på att
vara objektiv genom att måttstocken är programmets definierade mål och att dessa mål kan
fastställas empiriskt. Modellen är lätt att förstå och att förklara. I äldre utvärderingsdiskurs
var utvärdering detsamma som måluppfyllelseutvärdering. Modellen kan kritiseras för att
den på ett förenklat sätt hanterar målen som används vid en utvärdering. Mål är sällan
entydigt uttryckta, ofta finns många mål som kan strida mot varandra inom ett och samma
program, vems mål är det som används som måttstock, är målen aktuella eller speglar de
en föråldrad situation. Ett annat problem är att oförutsedda effekter, bieffekter, inte
hanteras av modellen. Men måluppfyllelse kan också vara av största vikt i ett
medborgarperspektiv. Vid utvärdering på den politiska arenan är det t.ex. värdefullt för
väljare att få reda på om löften i en valkampanj uppfylldes eller inte.
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Bieffektsmodellen
I bieffektsmodellen utgår utvärderingen också från programmets mål men vid sidan av
dessa värderas även bieffekter av programmet. En bieffekt är en konsekvens av insatsen
som inte kan räknas till huvudeffekter, huvudeffekter är kopplade till insatsens sakinriktade
mål. Bieffekter kan vara både förutsedda och oförutsedda. En ideal bieffektsutvärdering
balanserar värdet av den avsedda huvudeffekten mot värdet av de lyckliga och skadliga
bieffekterna. Då vissa bieffekter inte är förutsedda är inte heller kriterier för
sammanvägningen av bieffekterna givna på förhand, därför har bieffektsmodellen inte
måluppfyllelsevärderingens objektiva karaktär. Ett sätt att lösa sammanvägningsproblemet
är att överlåta sammanvägningen till beställare och andra användare av utvärderingen.
Mållös utvärdering
Enligt Vedung (1998) så har Michael Scriven (1973, 1976, 1980, 1991) föreslagit en mållös
utvärderingsmodell som kan uppfattas som en invändning mot utvärderares fixering vid
interventionsmål som utvärderingskriterier. Den mållösa utvärderingsmodellens
organiserande princip är resultatet, oavsett om det är planerat eller oplanerat.
Huvuduppgiften för utvärderingen är att finna ut allt om interventionens konsekvenser
och effekter. Denna ansats antas upptäcka effekter som annars skulle ha negligerats samt
bidra till att utvärderaren undviker att favorisera reformbärarnas idéer genom att inte ta
hänsyn till dessas målsättningar. Vedung uttrycker att ”genom att undvika den retoriska
gröten kring programmål kan utvärderaren spara energi och pengar som kan användas på
annat”. Problem som kan anföras i samband med modellen är att den är konturlös och inte
anvisar någon värdegrund utifrån vilken effekterna kan bedömas. Enligt Vedung har
Scriven tagit till sig denna kritik och föreslagit att brukares behov ska vara värdegrund för
effektbedömningen, vilket anger en ny organiserande princip som medför en ny
utvärderingsmodell – brukarorienterad utvärdering.
Helsysteminriktad utvärdering
En helsysteminriktad utvärdering omfattar samtliga led i den interventionsprocess som
granskas. Utvärderingen genomförs i olika faser av processen (t.ex. inflöde, förvaltning,
slutprestation, brukare, samhällsutfall) och använder olika bedömningsgrunder som är
kopplade till den aktuella fasen/uppgiften. Vid varje fas eller delutvärdering identifieras
kriterierna eller bedömningsgrunderna samt hur det faktiska läget ser ut. Modellen har
likheter med måluppfyllelse modellen men tar hänsyn till fler värdekriterier samt
genomförandeprocesser och processmål. Vidare öppnas möjligheter för att förklara
fenomen i slutprestationer och utfall genom faktorer i genomförandeprocesser, vilket ger
underlag för handling. Vedung menar att modellen skulle kunna lämpa sig vid
kvalitetssäkring. Jag uppfattar att denna modell har en mer formativ inriktning än de övriga
modellerna som Vedung beskriver.
Brukarorienterad utvärdering
Brukarmodellen använder slutmottagarnas (brukarnas) önskemål och förväntningar, vid
leveransögonblicket, som organiserande princip. Vid en praktisk tillämpning är det
utvärderarens första uppgift att identifiera brukarna. Olika brukare bedömer servicen
utifrån olika värdegrunder, modellen tillåter en konfliktsyn på offentliga program och deras
mottagande. Brukare kan inte förväntas att kunna representera alla medborgare eller ha
mer än en bred uppfattning om vad tjänster kostar, Vedung menar att brukarmodellen bör
ses som ett komplement till de andra modellerna.
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Intressentmodellen
Intressentmodellens organiserande princip är farhågor och undringar12 hos interventionens
berörda. Utvärderaren (forskare eller konsult) börjar med att ta reda på vilka som har
intressen i insatsens tillkomst, genomförande och konsekvenser. Intressentmodellen tar
hänsyn till samtliga berörda till skillnad mot måluppfyllelse och brukarmodellen som tar
hänsyn till vardera en grupp. Undersökningens genomförande kan karaktäriseras av
observation, samtal, dialog och växelverkande sökprocess. Tanken är att utvärderaren är
lyhörd för de berördas farhågor och låter dem styra sökprocessen. En styrka i modellen,
enligt Vedung, är att utvärderingens resultat har potential att bli använda då utvärderingen
fokuserar just det som berörda parter finner angeläget. Till skillnad mot risken hos måloch systeminriktade modeller som kritiseras för att inte åstadkomma resultat som någon
använder till något eftersom utvärderarna arbetat i isolering, utan förbindelse med
avnämare. Modellen ses också kunna hantera oklara och osammanvägbara mål och nyttja
den kunskapsbank som intressenterna står för. Kritiken handlar dels om att modellen, likt
andra effektmodeller, ignorerar kostnader. Dessutom ger modellen inget entydigt svar på
vilka som egentligen är berörda av ett offentligt program, dvs. vilka intressenter som ska
höras och hur dessa ska väljas ut.
6.1.2 Stufflebeam
Den mest omfattande och nydaterade systematiseringen av utvärderingsansatser som jag
funnit är Daniel L. Stufflebeams (2001) bestämning av modeller för programutvärdering.
Med program avser Stufflebeam ”any coordinated set of activities directed at achieving
goals” (ibid.). Utveckling av programutvärdering som forskningsfält har rötter i
”Educational Science” i Nordamerika. Några av de som bidragit till utvecklingen inom
fältet är Lee Cronbach, Michael Scriven, Robert Stake, Egon Guba, Carol Weiss, Ernest
House och Michael Quinn Patton. Stufflebeam kategoriserar 22 utvärderingsansatser,
ansatserna delas in i fyra klasser pseudoutvärderingar, fråge/metod orienterade
utvärderingar, förbättring/accountability orienterade utvärderingar samt social
agenda/främjande utvärderingar. Stufflebeam använder Joint Committee Program
Evaluation Standards för att utvärdera utvärderingsansatserna. Standarden fokuserar fyra
områden
utility
(praktisk
nytta),
feasibility
(genomförbarhet),
propriety
(anständighet/lämplighet), accuracy (riktighet). De nio ansatser som ansågs som mest
förtjänstfulla valdes ut och utvärderades, genom denna utvärdering har en topplista, tabell
6.2, över ansatserna presenteras.

Farhågor och undringar är Vedungs översättning av Guba & Lincolns claims, concerns och issues (se
avsnitt 6.2.2), själv föredrar jag att sammanfatta CC&I i begreppet angelägenheter.)
12
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Tabell 6.2. Utvärdering av programutvärderingsansatser enligt Program Evaluation Standards (Stufflebeam,
2001, s90) (E = Excellent, VG = Very Good, G = Good).

Evaluation Approach
IMPROVEMENT/ACCOUNTABILITY
Decision/Accountability
Consumer Orientation
Accreditation
SOCIAL AGENDA/ADVOCACY
Utilization Focused
Client centered/Responsive
Deliberative Democratic
Constructivist
QUESTIONS/METHODS
Case Study
Outcomes Monitoring/Value-Added

Overall
Score

UTILITY

FEASIBILITY

PROPRIETY

ACCURACY

92 (VG)
81 (VG)
60 (G)

90 (VG)
81 (VG)
71 (VG)

92 (VG)
75 (VG)
58 (G)

88 (VG)
91 (VG)
59 (G)

98 (E)
81 (VG)
50 (G)

87 (VG)
87 (VG)
83 (VG)
80 (VG)

96 (E)
93 (E)
96 (E)
82 (VG)

92 (VG)
92 (VG)
92 (VG)
67 (G)

81 (VG)
75 (VG)
75 (VG)
88 (VG)

79 (VG)
88 (VG)
69 (VG)
83 (VG)

80 (VG)
72 (VG)

68 (VG)
71 (VG)

83 (VG)
92 (VG)

78 (VG)
69 (VG)

92 (VG)
59 (G)

6.1.3 House
Den utvärderingsforskare, utanför IS-fältet, som flitigast citerats i den IS-utvärderings
litteratur som jag analyserat är Ernest R. House. House beskriver utvärderingsprocessen i
sin enklaste form enligt “At its simplest, evaluation leads to a settled opinion that
something is the case” (House, 1980). Utvärdering leder till en bedömning av någontings
värde. Utvärdering är komparativ, en utvärdering fordrar en standard och en klass av
värden som representerar standarden, utvärderingsobjektet jämförs sedan med klassen och
tilldelas en gradering utifrån den. House presenterar en taxonomi över betydande
utvärderingsansatser enligt tabell 6.3.
Tabell 6.3. Houses taxonomi av betydande utvärderingsansatser (House, 1980).
Assumes
Consensus
On

Methodology

Systems
analysis

Major
Audiences or
Reference
groups
Economists,
managers

Goals, known
cause,
quantifiable
variables

PPBS,
linear Efficiency
programming,
planned
variation, costbenefit analysis

Behavioral
objectives

Managers,
psychologists

Behavioral
objectives,
achievement
tests

Decisionmaking

Decisionmakers,
especially
administrators
Consumers

Prespecified
objectives,
quantified
outcome
variables
General goals,
criteria

Consequences, criteria

Bias
control, Consumer
What are all the effects?
logical analysis, choice, social
modus operandi utility

Model

Goal-free

Outcome

Productivity,
accountability

Typical questions

Are the expected effects
achieved?
Can the effect be achieved
more economically?
What are the most efficient
programs?
Is the program achieving
the objectives? Is the
program producing?

Surveys,
Effectiveness, Is the program effective?
questionnaires, quality control What parts are effective?
interviews,
natural variation
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Art
criticism

Connoisseurs, Critics,
consumers
standards

Critical review

Improved
standards,
heightened
awareness
Professiona Professionals, Criteria, panel, Review
by Professional
l review
public
procedures
panel, self-study acceptance
Quasi-legal Jury
Procedures
Quasi-legal
Resolution
and judges
procedures
Case study Client,
Negotiations, Case
studies, Understandin
practitioners activities
interviews,
g diversity
observations

Would a critic approve this
program? Is the audience’s
appreciation increased?
How would professionals
rate this program?
What are the arguments for
and against the program?
What does the program
look like to different
people?

Dimensionerna i taxonomin är på en abstraktionsnivå ett uttryck för utvärderingsansatsens
bakomliggande antaganden. Taxonomin är (förenklat) sorterad så att ju längre ner i
audience-kolumnen som man kommer desto mer demokratisk och mindre elitistisk syn har
man på auditoriet. En nedstigning i konsensus-kolumnen medför en sjunkande
förutsättning om gemensam syn på mål och andra element. På samma sätt representerar
metodkolumnen en övergång från objektivistisk metodsyn till en mer en subjektivistisk
metodsyn. House går vidare i sin analys genom att identifiera de antaganden och den
kunskapssyn som ligger till grund för de olika ansatserna. Han menar att ansatserna
bottnar i antagandet om liberalism (freedom of choice) eller konceptet liberal demokrati. Olika
ansatser använder olika strategier för att realisera sin liberala strävan. House har utvecklat
ett schema som relaterar ansatserna till liberalism, figur 6.1.

}

Systems analysis
Managerial
(elite)

Behavioural objectives
Decision making

Utilitarian
Subjectivist
ethics

Consumer
(mass)

Liberalism

Goal-free

Art critisism

}

}
}

Professional
(elite)
Professional review
Intuitionist/pluralist
Quasi-legal
Participatory
(mass)

Quantitative
objectivity

Case study

Objectivist
epistemologi
(explicit knowledge)

Qualitative
objectivity

Expertise
through
experience

Subjectivist
epistemologi
(tacit knowledge)

Transactional
knowing

Objectivist
ethics
Justice as fairness

Fig 6.1. Betydande utvärderingsansatser relaterat till liberalism (House, 1980).

House diskuterar huvudsakligen fyra strategier (utifrån subjectivist ethics) för utvärdering, jag
kallar dessa målbaserad, målfri, professionell samt deltagande utvärderingsstrategi. De fyra
strategierna medför konsekvenser för ansatsernas sätt att realisera kvalitet. Om vi tänjer ut
(och förenklar) konsekvenserna av de fyra strategierna kan följande typutvärderingar enligt
tabell 6.4 identifieras.
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Tabell 6.4. Fyra utvärderingsstrategier, min tolkning och bearbetning av (House, 1980).

Målbaserad
Målfri
Professionell

Deltagande

UtvärderingsUtvärderingens
objektets kvalitet slutprodukt
mäts via:
(övergripande
syfte)
Initiala mål,
Effektivitet,
övergripande mål produktivitet,
kvalitetskontroll
Brukares behov
Konsumentens val,
social nytta
Experters intuitiva Förbättrad
erfarenhet och
standard, ökad
kriterier
medvetenhet,
professionell
acceptans
Plurala kriterier
Förståelse för
som introduceras mångfald
av individer
involverade i utvärderingsobjektet

Mottagare av
utvärderingsresultat eller
referensgrupper
Managers,
ekonomer,
beslutsfattare
Konsumenter
Professionella,
konnässörer

Klienter,
praktiker

Norm för etik
och kunskap
Kvantitativ
objektivitet
Kvalitativ
objektivitet
Expertis genom
erfarenhet

Traderad kunskap

I målbaserad utvärdering uppfattas utvärderingsobjektets kvalitet i termer av hur väl
objektet motsvarar initialt uppsatta mål. I utvärderingsprocessen utvecklas kriterier som
instrument för att mäta i vilken omfattning som målen uppnåtts. Utvärderingens kvalitet
ligger i hur väl dessa kriterier avspeglar målen samt hur noggrant mätprocedurerna
genomförs.
I den målfria utvärderingen uppfattas utvärderingsobjektets kvalitet utifrån hur väl objektet
motsvarar brukarnas behov. Effekter av och kriterier för utvärderingsobjektet genereras av
utvärderingsobjektets brukare genom utvärderingsprocessen. Utvärderingens kvalitet
ligger i hur noggrant och objektivt utvärderingsprocessen redovisar brukares uppfattade
effekter och behov i relation till utvärderingsobjektet.
I den professionella utvärderingen uppfattas utvärderingsobjektets kvalitet i termer av hur
väl objektet svarar mot någon generell standard. Utvärderingsprocessen använder en (av
experter) utvecklad kriterielista och utvecklar mätprocedurer för att avgöra hur väl objektet
svarar mot de uppställda kriterierna. Utvärderingens kvalitet ligger i hur väl
mätprocedurerna mäter kriterierna.
I den deltagande utvärderingen uppfattas utvärderingsobjektets kvalitet i termer av
deltagarnas uppfattningar och angelägenheter. Mål och kriterier för utvärderingsobjektet
genereras av utvärderingsobjektets intressenter genom utvärderingsprocessen.
Utvärderingens kvalitet ligger i hur autentiskt utvärderingen tydliggör intressenters
angelägenheter samt i hur väl utvärderingen genererar förståelse för utvärderingsobjektet.
6.1.4 Fourth generation evaluation som jämförelsemodell
Den metodskiss som genererades i utvärderingen på arbetsförmedlingen (kapitel 5)
stämmer på många punkter väl överens med den utvärderingsmodell som Vedung kallar
intressentmodellen. Intressentmodellen relaterar framförallt till Gubas och Lincolns Fourth
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Generation Evaluation (Guba & Lincoln, 1989), eller konstruktivistisk utvärdering som
utvärderingsmodellen också benämns, och till Stakes Responsive Evaluation (Stufflebeam,
2001). Målen för intressentmodellens utvärdering är ömsesidigt lärande, fördjupad
ansvarskänsla samt ökad motivation för att använda utvärderingsresultaten. Metodskissen
baserar sig på en likartad kunskapssyn som den som Guba och Lincoln förespråkar samt
bygger på gemensamgörande eller konsensus som den drivande kraften bakom välgrundad
utvärdering. Metodskissens basmetoder, FA/SIMM och BoU, baseras också på ett likartat
synsätt. Jag väljer därför att redogöra närmre för Guba och Lincolns modell i avsnitt 6.3
för att kunna nyttja modellen som jämförelsemodell i den fortsatta metodförfiningen.

6.2 Diskussion av utvärderingsbegreppet
Enligt Stufflebeam (2001) är utvärdering “a study designed and conducted to assist some
audience to assess an object’s merit and worth”. Dvs. utvärdering är en studie som är
formgiven och utförd för att fastställa ett objekts förtjänst och värde. Guba och Lincoln
(2001) använder en liknande definition ”a form of inquiry whose focus is some evaluand
(program, process, organization, person, etc) and which results in merit and/or worth
constructions (judgements) about it”. De fortsätter med att tydliggöra att merit avser
evaluandens inneboende värden, oavsett evaluandens kontextuella omgivning, samt att
worth åsyftar evaluandens kontextuella kvaliteter, dess användbarhet och applicerbarhet i en
konkret situation.
Vedungs definition av utvärdering lyder: ”Utvärdering = noggrann efterhandsbedömning
av utfall, slutprestationer eller förvaltning i offentlig verksamhet, vilket avses spela en roll i
praktiska beslutssituationer” (Vedung, 1998 s 20). Vedung diskuterar inte formativa
möjligheter med utvärdering i annat fall än i samband med modellen för helsysteminriktad
utvärdering. ”Det ska observeras att Vedung i sin definition inte ger utrymme för
utvärdering av formativ karaktär. Han inkluderar endast efterhandsbedömning” (Jerkedal,
2001). Ej heller inkluderas förhandsbedömningar i Vedungs utvärderingsbegrepp, han
menar att utvärdering inte är prognosmakeri. Inom den offentliga sektorn kallas sådana
förhandsgranskningar för konsekvensutredningar, ”utvärdering blickar tillbaka för att ge
vägledning framåt” (Vedung, 1998).
House definierar utvärdering genom att beskriva den utvärderande processen ”Utvärdering
är komparativ, en utvärdering fordrar en standard och en klass av värden som
representerar standarden, utvärderingsobjektet jämförs sedan med klassen och tilldelas en
gradering utifrån den” (House, 1980).
Jerkedal (2001) poängterar att det inte finns någon enda, riktig definition på vad
utvärdering är. En definition av utvärdering bör vara allmängiltig, Jerkedal använder
följande definition ”Utvärdering är att beskriva och värdera ett program” (ibid.). Vidare
menar han att utvärdering endast har berättigande om resultaten från utvärderingen
kommer till användning, dvs. utgör underlag för något beslut. Utvärderingen bör också
vara kopplad till någon form av professionalitet som relaterar till utvärderingens
komplexitetsgrad.
Vissa
utvärderingsdefinitioner,
med
företrädare
inom
utvärderingsområdet i USA, knyter an till forskning och kvalitetskriterier kopplade till
(natur) vetenskap. Jerkedal menar att det är en för snäv definition, i Sverige har utvärdering
inte per definition uppfattats som forskning, han menar att det viktiga är att en utvärdering
är anpassad till hur komplext utvärderingsobjektet är och att en utvärdering är objektiv och
systematisk (ibid.).
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6.3 Fourth Generation Evaluation/Konstruktivistisk utvärdering
Fourth Generation Evaluation har utvecklats av Egon Guba och Yvonna Lincoln, själva
benämner de också sin utvärderingsansats konstruktivistisk utvärdering. Ansatsen är
utvecklad inom utbildningsfältet, utvärderingsansatsen är influerad av Robert Stakes
utvärderingsansats Responsive Evaluation.
6.3.1 Hermeneutisk dialektik i cirklar
Det mest utmärkande draget i konstruktivistisk utvärdering är att utvärderingsprocessen
organiseras utifrån alla intressenters (stakeholders) uppfattningar om utvärderingsobjektet
eller om evaluanden för att använda författarnas terminologi. Intressenter är de som på
något sätt, direkt eller indirekt, är berörda av evaluanden. Konstruktivistisk utvärdering
handlar om att konsensusgöra uppfattningar. Ansatsen utgår från antaganden om världens
beskaffenhet - ontologiska antaganden, och om hur människor utvecklar kunskap i världen
- epistemologiska antaganden. Det grundläggande ontologiska antagandet för det
konstruktivistiska synsättet är relativism. Ett relativistiskt synsätt innebär att det är
människors meningsskapande som organiserar hennes erfarenhet till en förståelsebar och
förklaringsbar form. Meningsskapande är en konstruktionshandling som är oberoende av
en objektiv verklighet. Under relativismen kan det inte finnas en ”objektiv sanning”. Det
grundläggande epistemologiska antagandet för konstruktivismen, ”transactional
subjectivism”, innebär att människors påståenden om verkligheten och om sanningen
beror av den information och den grad av förfining och bearbetning som är tillgänglig för
individer, eller grupper av individer, som är involverade i att utveckla dessa påståenden.
Den hermeneutiska dialektiken är den process genom vilken tankekonstruktioner, som
underhålls av flera involverade individer, först avtäcks och undersöks för dess betydelse
och innebörd för att sedan jämföras och kontrasteras i konfronterande situationer. Den
första av dessa processer är hermeneutisk och den andra är dialektisk. Den hermeneutiska
processen (avtäckningen) syftar till, enligt min tolkning, att artikulera kunskaper och
erfarenheter hos enskilda individer som de uppfattar som angelägna i förhållande till
evaluanden. Avtäckning görs genom att artikulera kunskaper eller tankekonstruktioner som
fungerat som tysta13. I samband med artikuleringen tydliggörs också individers
uppfattningar om vad kunskaperna innebär, t.ex. vilka handlingspåföljder som de
implicerar eller ställningstaganden om vad som är bra eller vad som är problematiskt i
relation till evaluanden. Den dialektikiska processen handlar om att konfrontera de
individuella, och nu artikulerade, tankekonstruktionerna mot varandra för att närma sig
konsensus eller syntes av de involverade idéerna inom en intressentgrupp eller mellan olika
intressentgrupper.
6.3.2 Claims, Concerns and Issues
Utvärderarens uppgift är att identifiera och ”gräva fram” Claims, Concerns and Issues14
(CC&I) hos personer som tillhör olika intressentgrupper. Jag väljer att använder de
engelska termerna claims, concerns och issues eftersom begreppen är centrala och har speciella
innebörder i Gubas och Lincolns metodologi, de definieras enligt:

Jag uppfattar paralleller till Polanyis diskussion om personlig kunskap och tyst kunskap som finns
redogjort för i Bertil Rolf (1995).
14 Jag använder ibland den sammanfattande termen angelägenheter för att beteckna claims, concerns och
issues.
13
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-

ett claim är ett påstående som är bekräftande för evaluanden, en positiv egenskap
hos evaluanden
ett concern är ett påstående som uttrycker någon form av farhåga i relation till
evaluanden
en issue är en aspekt som det råder delade meningar om

Utvärderingsprocessen i den konstruktivistiska utvärderingsansatsen utförs genom att
utvärderaren, genom intervju, hör en person om vad hon anser vara angeläget kring
evaluanden. Efter att ha hört en person fortsätter utvärderaren att höra nästa person och
använder de beskrivna CC&Is vid nästa intervju för att bygga på CC&Is med mer
information och för att söka fler. Utfrågningsprocesserna fortgår på detta sätt inom olika
cirklar som består av en intressentgrupp. Det övergripande syftet för processen kan
sammanfattas handla om att skapa en förbindelse mellan olika individers artikulerade
tankekonstruktioner för att kunna erbjuda en gemensam undersökning av evaluanden.
Det finns många sorters intressenter, man kan identifiera tre breda klasser. Agenter är de
som är involverade i evaluandens utveckling, implementering och användning.
Förmånstagare är personer som på något sätt skaffar sig en vinst genom evaluanden och
följaktligen finns det också offer som på något sätt påverkas negativt av evaluanden.
6.3.3 Tolv steg för att genomföra konstruktivistisk utvärdering
Utvärderingsprocessen genomförs med en hermeneutisk och dialektisk metodologi.
Utvärderingsprocessen illustreras genom tolv steg som i det praktiska arbetet kan vara
önskvärda att iterera (Guba & Lincoln, 1989).
1 Kontraktera
Initiera ett kontrakt mellan uppdragsgivare och utvärderare. Identifiera
finansiärer, evaluanden och syftet med utvärderingen. Den metodologiska
utgångspunkten måste göras tydlig kanske genom en kort beskrivning av
genomförandet, utvärderaren behöver acceptans för att arbeta efter en
produktiv hermeneutisk dialektik. Utvärderaren behöver också ha access till
intressentgrupper och till dokument och register. Rapporteringsförfarandet
och möjliga utvärderingsresultat diskuteras och exemplifieras. Likaså bör
man upprätta ett preliminärt schema samt en budget.
2 Organisera
Träna ett utvärderingsteam, beroende på utvärderingens omfattning.
Gör entré och bli etablerad, förbered access till intressentgrupper.
3 Identifiera intressentgrupper
Intressenter är de som på något påverkas av utvärderingen, grupper som
utvecklar, använder eller implementerar evaluanden, grupper som på något
sätt är förmånstagare och grupper som kan påverkas negativt av evaluanden.
Överenskommelser som rör deltagande i utvärderingen görs med grupperna.
En intressentgrupp är en (hermeneutisk) cirkel.
4 Utveckla konsensus inom intressentcirklarna
De olika personerna i respektive intressentcirkel intervjuas av utvärderaren
om de CC&Is som de uppfattar i samband med evaluanden. Personerna i
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cirkeln uppmanas att också kommentera den påbörjade massan av CC&Is
inom gruppen. Mot slutet av processen har utvärderaren förhoppningsvis en
gemensam, konsensuell, bild som reflekterar intressentcirkelns uppfattning.
5 Utvidga den gemensamma bilden
Inhämta kompletterande uppgifter från dokument, register, direkta
observationer, professionell litteratur, andra intressentgrupper samt
utvärderarens egen kunskap.
6 Sortera ut gemensamgjorda angelägenheter
Lägg åt sidan (som möjliga rapporterings komponenter) de CC&Is som inte
längre är föremål för meningsskiljaktigheter, dvs. där man uppnått konsensus
inom intressentcirklarna.
7 Prioritera angelägenheter som ännu ej är konsensusgjorda
En del av de områden som varit föremål för dialog genom hermeneutisk
dialektik har man uppnått konsensus kring, en del angelägenheter uppfattas
fortfarande som problematiska och kräver ytterliggare uppmärksamhet. Vilka
områden som är viktigast att arbeta vidare med kan avgöras genom att gå
ytterliggare ett varv i den hermeneutiska cirkeln och kanske tvärsigenom ett
antal intressentgrupper och låta intressentgrupperna avgöra prioriteringen.
8 Samla information - addera förfining
Vissa områden är inte möjliga att uppnå konsensus kring beroende på att
olika värdesystem ej är förhandlingsbara. Utvärderaren, som nu arbetat
igenom en prioriteringsprocess, är nu redo för att genomföra vad man kan
likna med en mer traditionell utvärderingsaktivitet. Utvärderaren samlar in
information som leder till rekonstruktion av olika uppfattningar, i vissa fall
kanske särskilda studier behövs. Utgångspunkten är att vissa
intressentgruppers motsättningar vad gäller uppfattningar, farhågor eller
överoptimistiska tro rörande någon del av evaluanden kan överbryggas med
ytterliggare information eller kunskap.
9 Förbereda förhandling
Förhandlingssessionen, där hela uppbådet av intressenter är representerade,
är en mekanism för att visa och inkludera hela bredden av värden.
Förberedelserna för utvärderaren innebär att definiera alla områden som
diskuterats, klargöra motsättande uppfattningar samt att tillhandahålla
information som belyser varje icke-konsensus område. Om tidigare
hermeneutiska cirklar har bestämt vilka fakta som ska samlas in så är
förhandlingssessionens roll att bestämma innebörden och betydelsen av
dessa fakta.
10 Genomföra förhandling
Den slutliga förhandlingen genomförs enlig hermeneutisk dialektik, på
samma sätt som tidigare men i en ny cirkel med personer som har valts av
och ur intressentgrupperna för att respresentera och förhandla för gruppen.
Processen pågår till dess att man uppnått konsensus kring de flesta
angelägenheter. Resultatet är konsensus eller gemensamt delade
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uppfattningar kring de CC&Is som utvärderingen omfattat. Ouppklarade
angelägenheter är föremål för kompromiss eller dokumenteras för att
användas vid senare återvinningsutvärderingsprocess.
11 Rapportering
Rapporteringen skiljer sig mot de traditionella utvärderingsrapporterna som
ofta beskriver utvärderingsfrågan, sedan grundligt metoderna (statistiska) för
insamling och bearbetning av data och slutligen några rekommendationer. I
denna typ av utvärdering redogör rapporten för mening och tolkningar av
”fakta” om evaluanden. Syftet med rapporten är att utveckla förståelse för de
gemensamgjorda angelägenheterna så att läsaren kan bilda sin egen
uppfattning av situationen. Det kan ibland finnas skäl för att skriva olika
rapporter för de olika intressentgrupperna.
12 Återvinning
Dessa utvärderingar tenderar till att ställa fler frågor än de besvarar.
Processen kan återupprepas med utgångspunkt i icke konsensusgjorda
angelägenheter. Det finns alltid omstridda angelägenheter och den frodande
konsensusen håller troligtvis bara en kort stund. Sådana här utvärderingar
slutar aldrig, de tar bara en paus……..
6.3.4 Kvalitetsmål i konstruktivistisk utvärdering
Guba och Lincoln (1989) bidrar med en genomgripande diskussion om kvalitetskriterier
för den konstruktivistiska utvärderingen. De två övergripande målen för kvalitet diskuteras
i termer av trovärdighet (trustworthiness) och autenticitet (authenticity). Trovärdighet åsyftar
utvärderingens kvalitet i mer traditionellt vetenskapliga termer. För att utvärderingen ska
ses som trovärdig ska den vara tillförlitlig, överförbar, pålitlig samt verifierbar. Autenticitet
åsyftar utvärderingens kvalitet i relation till det underliggande värdesystemet
(konstruktivismen i Gubas och Lincolns ansats) som utvärderingen vilar på. För att
utvärderingen ska ses som autentisk ska den spegla rättvisa, ontologisk autenticitet, lärande
autenticitet, katalytisk autenticitet samt taktisk autenticitet. Kriterierna kan användas dels
för att guida utvärderingsprocessen och dels för att bedöma utvärderingsprodukten,
kriterierna förklaras nedan.
Trovärdighetsmålet omfattar:
Tillförlitlighet (credibility), kan jämställas med intern validitet. Tillförlitlighet handlar om
överensstämmelsen mellan tolkningar och beskrivningar av individers uppfattningar och
uppfattningarna i sig själva. Förslag på tekniker för att säkerställa tillförlitlighet är:
a) Breddad inblandning. Utvärderaren bör involvera sig i verksamheten för att förstå
kulturen och skapa tillit.
b) Uthållighet och ihärdighet i observationen av utvärderingens sammanhang för att
identifiera centrala teman.
c) Granskning av kollega. Utvärderaren redogör för utvärderingen inför en neutral
kollega som ställer fokuserande frågor.
d) Negativ fall analys. En process för att pröva kvalitativa hypotesers grad av
generalitet.
e) Tillväxande subjektivitet. Utvärderaren granskar sin egen framväxande tolkning.
Utvärderaren ska vara öppen för omtolkningar och inte fixera dem.
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f) Granskning av intressenter. Hypoteser, data, kategorier och tolkningar testas med
hjälp av de intressenter som arbetat i processen.
Överförbarhet (transferability), svarar mot extern validitet. I denna typ av studier är det
mottagaren som ansvarar för att överföra (och därmed generalisera) resultaten till sin
kontext. Det ställer krav på att utvärderingen noggrant redogör för tid, plats, kontext,
kultur och andra förhållanden i vilka utvärderingens slutsatser utformades.
Pålitlighet (dependability), svarar mot reliabilitet. Utvärderingens beskrivningar och
bedömningar växer fram under processen. För att dessa framväxande resultat ska kunna
ses som pålitliga krävs det att utvärderaren tydligt redovisar den process och de
metodbeslut som skapat utvärderingsresultatet. På så vis kan läsare och mottagare av
rapportering från utvärderingen själva bedöma processen och de resultat som skapats.
Verifierbarhet (confirmability), svarar mot objektivitetskriteriet. Verifierbarhet handlar om att
data och tolkningar ska kunna bedömas härröra från den konkreta kontexten och de
deltagande individerna och inte från utvärderarens egna fantasier. Data och tolkningar ska
göras spårbara.
Autenticitetsmålet omfattar:
Rättvisa - alla potentiella intressenter ska identifieras, genom en öppen förhandlingsprocess
utvecklas rekommendationer och handlingsagendor.
Ontologisk autenticitet – processen ska medföra utveckling av individens (eller gruppens)
medvetna erfarande av sin omvärld.
Lärande autenticitet – processen ska medföra att individer (eller grupper) utvecklar förståelse
och erkänsla för andra gruppers uppfattningar och angelägenheter.
Katalytisk autenticitet – processen ska katalysera handling genom gemensamgjorda
handlingsåtgärder.
Taktisk autenticitet – Det är inte tillräckligt att bli stimulerad till handling och inflytande över
handlingsåtgärder. Intressentgrupper bör tilldelas makt till inflytande. En uppföljning kan
göras för att undersöka gruppernas reella inflytande på genomförda åtgärder och
förändringar.

6.4 Den konstruktivistiska
utvärderingsansatser

ansatsen

i

relation

till

andra

Eftersom jag uppfattar att Gubas och Lincolns konstruktivistiska utvärderingsansats har
många likheter med de principer som guidat och som vuxit fram genom genereringen av
metodskissen vill jag tydliggöra ansatsens relation till andra ansatser samt redogöra för dess
påstådda fördelar och för den kritik som riktats emot den.
I Vedungs klassificering (avsnitt 6.1.1) tillhör den konstruktivistiska ansatsen
intressentmodellen. Den är en substansmodell som inriktar sig på interventionens
sakresultat och den betraktar inte kostnader. Stufflebeam (avsnitt 6.1.2) klassificerar
ansatsen till gruppen social agenda/advocacy. Den här gruppen av utvärderingar avser att
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göra en skillnad i samhället genom programutvärdering och söker säkerställa att alla
samhällssegment har jämlik access till utbildning och andra samhällstjänster. Metodologiskt
förutsätter utvärderingar i gruppen social agenda/advocay kulturell pluralism, moral relativity
samt multipla realiteter (Stufflebeam, 2001).
I Houses taxonomi (avsnitt 6.1.3) sorterar den konstruktivistiska ansatsen under Case Study
som bygger på en pluralistisk etik och syftar till en utvecklad förståelse för mångfald.
Detta synsätt är inte helt representativt för det synsätt som genererats på
arbetsförmedlingen. Det grundläggande synsättet i metodskissen är mer pragmatiskt, och
söker realisera nytta utifrån den utvecklade förståelsen för mångfalden. Jag uppfattar också
att den konstruktivistiska utvärderingen enligt Guba och Lincoln har en mer pragmatisk
strävan efter nytta och användbarhet än vad som traditionellt uppfattas som
konstruktivistiskt. Det som samstämmer i metodskissen med Case Study ansatsen enligt
Houses schema är det participativa genomförandet, utgångspunkten i en subjektivistisk
epistemologi samt en dialektisk kunskapssyn.
Med hjälp av litteraturen har följande problem och förtjänster med ansatsen identifierats.
Kritik och problem
•
En kritik som riktats mot den här typen av utvärderingsansats är att det finns en
risk att ansatsen alltför starkt betonar ”empowerment” av förfördelade
intressentgrupper och därför inte lever upp till standarden för en välgrundad
utvärdering.
•
Ansatsen kan vara svår att ”sälja in”, för en framgångsrik utvärdering krävs det att
uppdragsgivaren och andra berörda är införstådda med processen och vad den
bidrar respektive inte bidrar till. Detta kan vara svårt om en verksamhet är van med
att använda utvärderingar som ”legitimerande processer” och/eller ser utvärdering
som ett instrument för att utveckla en oberoende och helt objektiv sanning.
•
Uppdragsgivaren måste uppskatta kvalitativ information som reflekterar
intressenters perspektiv och bedömningar. Sådan information kan innehålla både
motsägelser och vagheter.
•
Ansatsen tonar ned möjligheterna till enkla samband mellan orsak och verkan.
•
På grund av att utvärderingsprocessen reflekterar och beror av intressenters
deltagande kan det vara svårt att producera utvärderingsrapporter enligt kraven
från beslutsfattare.
•
Det kan ses som utopiskt att alla intressenter kan höras, processen kanske kräver
ett omöjligt tidsperspektiv.
•
Intressenter kan vara dåligt insatta i evaluanden och därmed dåliga datakällor.
•
Ansatsen saknar regler för prioritering av intressenters CC&I och behöver stöd av
en politisk teori för urval av intressenter.
•
Ansatsen reser frågor kring vetenskaplig objektivitet i resultatredovisningen.
Förtjänster
•
Ansatsen vilar på demokratiska principer om rättvisa och ärlighet samt erbjuder
praktiska procedurer för att involvera hela mängden av intressenter.
•
Ansatsen finns tydligt beskriven, ontologiska och epistemologiska antaganden är
väl bearbetade och explicitgjorda.
•
Ansatsen hanterar och stödjer hela utvärderingsprocessen och dess resultat.
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Ansatsen har potential att åstadkomma förändring då intressenterna är delaktiga
och involverade i att utveckla förändringens inriktning och grunder.
Processen är lärande för deltagande parter oavsett om man når konsensus eller ej.
Intressenters angelägenheter organiserar utvärderingen, processen drar fördel av
intressenters relevanta erfarenheter, deras kunskaper och värderingsgrunder.
Utvärderingsprocessen är inriktad på att skapa användbara utvärderingsresultat.
Ansatsen hanterar och förutsätter en komplex omgivning och
mångamålsproblematik.
Ansatsen minimerar risken att producera uppdragsgivarfavoriserande
utvärderingar.
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”Bouchikhi has claimed that by developing multiple paradigms,
theorists may help organizational actors comprehend and manage
demands that appear logical in isolation, yet contradictionary and
absurd in connection – for example, the need for control and
flexibility, collective coordination and individual expression, secure
internal systems and open external systems, continuity and change,
and deliberate decision making and emergent serendipity”
Marianne Lewis and Andrew Grimes, 1999

7. Analys av området IS-utvärdering

I detta kapitel redogör jag för forskningsfältet IS-utvärdering, redogörelsen bygger på en
litteraturstudie som omfattar 40-talet artiklar från centrala tidskrifter och konferenser för
området. I avsnitt 7.2 redogör jag för teman inom området som framträtt tydligt i
litteraturen. I avsnitt 7.3 undersöks hur IS-utvärdering används i relation till
systemutvecklingsprocessen och till olika faser i ett IS-projekt, avsnittet sammanfattas i en
schematisk modell som redogör för olika syften och tidpunkter för utvärdering i ett tänkt
informationssystemprojekt. I det avslutande avsnittet behandlar jag frågan om vad ISutvärdering innebär utifrån framträdande paradigm inom IS-området genom att göra en
paradigmatisk analys av litteraturen. Analysen av teorier och perspektiv inom ISutvärderingsområdet sammanfattas i en multiparadigmmodell för IS-utvärdering.

7.1 Forskningsfältet IS-utvärdering
Under de senaste årtiondena har det skett en kraftig ökning av utveckling av, och
investeringar i, informationssystem i de flesta verksamheter. Man kan också se en
förändring i vilken typ av informationssystem som verksamheter implementerar. Tidigare
handlade verksamheters behov av informationssystem i första hand om att göra
effektiviseringar av befintliga manuella rutiner för att på så vis göra kostnadsbesparingar.
Sådana projekt har framförallt använt cost/benefit analyser för att utvärdera och legitimera
IS-projektet (Fitzgerald, 1998). I många organisationer har syftena med att utveckla och
investera i IS förändrats eftersom möjligheterna att skapa kostnadseffektivisering med
hjälp av IS redan vunnits (ibid.). Många IS-projekt syftar istället till att skapa en bättre
verksamhet, förbättrade produkter och tjänster, förbättrad image eller en bibehållen
marknadsposition. Fitzgerald (1998) menar att denna typ av IS-projekt inte strävar efter
kostnadseffektivisering och således ej bör utvärderas gentemot traditionella finansiella
effektivitetskriterier.
En utgångspunkt i flera artiklar inom forskningsområdet är den något provocerande frågan
om IS-investeringar överhuvudtaget ger någon nytta för verksamheter (t.ex. Brynjolfsson,
1993; Lubbe & Remenyi, 1999; Willcocks, 1992). Studier visar att ca 20 % av
organisationers utgifter i samband med IT-investeringar är bortkastade och att 30-40 % av
IT-projekt inte redovisar någon netto nytta (Willcocks, 1992). Farbey mfl. (1999b) menar
att diskussionen om ”värde för IT-pengar” involverar minst två problem förbundna med
bristfälliga utvärderingsprocedurer. Dels kan bristfälliga utvärderingsprocedurer ge
tvivelaktig statistik och dels kan bristfälliga utvärderingsprocedurer ha bidragit till att fel ISinvesteringar har valts. Även Fitzgerald (1998) tar upp frågan om IT-investeringar är
produktiva eller om det är felaktigheter i sättet som de mäts på som ger upphov till sådana
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slutsatser. Litteraturen är enig om att det finns ett starkt behov av att utvärdera IS/IT i
organisationer men poängterar att området är komplext och att vi behöver öka våra
kunskaper om utvärdering.
En ytterliggare uppfattning som litteraturen ger uttryck för är att forskningsfältet som
fokuserar IS-utvärdering är splittrat och fragmenterat. Det finns ingen formulerad
övergripande teori eller allmänt accepterat ramverk inom IS-utvärderingsområdet
(Berghout & Remenyi, 2003; Symons & Walsham, 1988). De flesta studierna inom
området är fragmenterade i sina ansatser dvs. de studerar en isolerad företeelse ur ett
särskilt perspektiv (Lubbe och Remenyi, 1999).
Studier om IS-utvärdering behandlar ett brett spektra av frågor om utvärdering i samband
med IS-utveckling och IT-system. Inom forskningsområdet pågår också debatter om vilket
eller vilka perspektiv som bör guida kunskapsutvecklingen om IS-utvärdering och
utvärderingspraktiken. I den initiala litteraturstudie som genomfördes för att skapa en
överblick över forskningsområdet, som kan benämnas IS-utvärdering, identifierades
följande fokus i artiklarna:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Utvärdering som tolkning
Andra gradens effekter av IS-projekt
Matchning av utvärderingssituation mot utvärderingsmetod
Områden för kunskapsutveckling om IS-utvärdering
Utvärdering av IS-nytta i föränderliga organisationer
Ekonomiskt baserade tekniker och modeller för att beräkna IT-nytta
Livscykelansats för att utvärdera affärsnytta
Cost/benefit analys
Formativ och participativ IS-utvärdering
Utvärdering som ett ledningsinstrument
Realisering av IS-värde
Relationen mellan beslutsfattande och IS-utvärdering
Kriterier för att utvärdera IS i publik sektor
Begreppet IS-värde i publik administration
IT:s påverkan i den publika sektorn
Undersökning av IS-utvärderingspraktik
Analys av implementeringen av en utvärderingsansats

Jag har funnit tre studier som söker sammanställa forskningen inom ISutvärderingsområdet. Syftet med dessa tre studier har varit att sammanställa och
kategorisera de frågor som forskningsfältet IS-utvärdering har arbetat med samt att
utveckla en agenda för framtida forskning inom området. Den första studien Moving IS
evaluation forward: learning themes and research issues (Farbey mfl., 1999b) baserar sig på en
litteraturstudie samt 10 års empiri i 34 olika projekt. Den andra studien The Ten years of the
European Conference on IT Evaluation: Retrospectives and perspectives for possible future research
(Berghout & Remenyi, 2003) är en analys av alla artiklar (298 stycken) som presenterats på
konferensen ECITE (European Conference on IT Evaluation) sedan starten 1994. Den
tredje studien Evaluating IT-investments: Learning from the past (Frisk & Plantén, 2004) är en
litteraturstudie som baserar sig på 105 artiklar ur fyra, för området, centrala tidskrifter15
under åren 1994 - 2004.

Electronic Journal of Information Systems Evaluation, European Journal of Information systems,
Information & Management och Journal of Enterprise Information Management.
15
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Tabell 7.1 sammanfattar dessa studiers slutsatser om vilka frågor som behandlas inom
forskningsområdet samt om behovet av framtida forskning inom IS-utvärderingsområdet.
Jag menar att denna sammanfattning illustrerar områdets bredd och dess centrala frågor.
Tabellen bekräftar också de aspekter som jag identifierat i den litteraturstudie som jag
genomfört.
Tabell 7.1. Frågor inom IS-utvärderingsområdet samt behov av framtida forskning.
Studie
Farbey
Barbara,
Land Frank,
Targett
David,
1999b

Frågor inom IS-utvärderingsområdet
Utvärderingsteori
Stakeholder theory
Beslutsfattande och utvärdering
Projektdynamik
Management learning

Studiernas fokus:
Berghout
Egon och Typ av IS som undersökts
Vilka industrier som beforskats
Remenyi
Nationella fokus
Dan , 2003
IT-funktionens organisering
Utvärderingsmetoder
Utvärderingsteori
Forskningsresultat:
Konkretisering av IT:s värde
Utvärderingens multidisciplinära natur
Betydelsen av stakeholder analys
Betydelsen av organisatoriskt
lärande och livscykelmanagement
Utvärderingsansatser
Frisk
Elisabet och Utvärderingens tidpunkt i SU-processen
Utvärderingens innehåll:
Plantén
Matchning av verksamhetens strategier
Anna, 2004
Påverkan på organisationer
Stakeholders
Systemspecifik karaktäristika
Cost/benefit analys
Risker och osäkerheter

Behov av framtida forskning
Ökad användning av utvärderingsteori för att
klassificera nuvarande ansatser och för att
upptäcka nya
Uppmärksamma hur stakeholders och relationer
mellan stakeholders påverkar IS-projekt
Utveckla mer komplexa modeller för att förstå
beslutsfattande i samband med SU
Betona livscykelstudier av projekt
Ökad kunskapsutveckling om utvärderingens
roll inom ”management learning”
Teoretiskt grunda utvärdering av IS/IT
Bättre förstå utvärderingens roll (i teori och i
praktik)
Förbättrad datainsamling
Utveckla konsensus om forskningsområdets
centrala begrepp

Utveckla konsensus om centrala begrepp
Undersök IT-portföljers roll i
utvärderingsprocessen
Undersök hur en interpretativ ansats kan utföras
Utveckla livscykelutvärdering
Klargör vilka perspektiv och kriterier som
behövs i utvärderingsprocessen

7.2 Teman inom forskningsfältet
Jag redogör för forskningsfältet utifrån fem teman som jag finner karakteristiska i
litteraturen om IS-utvärdering. Temana är Begreppsbildning inom området, Stakeholders,
Ekonomiska modeller och tekniker, Utvärdering och förändring samt ramverket Content,
Context & Process (CC&P).
7.2.1 Centrala begrepp
En definition av IT-utvärdering ges av Kalifa mfl. (2001) ”IT-utvärdering kan definieras
som att upprätta, genom kvalitativa eller kvantitativa metoder, värdet av IT för
organisationen”. Forskarna menar också att det är en vitt etablerad definition men att
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värde är en problematisk term att definiera. Farbey mfl. (1999b, s 190) ger en definition
”IT-utvärdering är: En process, eller grupp av parallella processer, som genomförs vid
olika tillfällen eller kontinuerligt, för att undersöka och explicitgöra, kvantitativt eller
kvalitativt, all påverkan från ett IT-projekt och det program eller den strategi i vilken
projektet är en del”. Jag uppfattar att båda definitionerna bygger på Willcocks (1992, s 245)
definition som säger att ”Ur ett managementperspektiv handlar utvärdering om att genom
kvantitativa eller kvalitativa metoder upprätta värdet av IT för en organisation”. Willcocks
fortsätter definitionen genom att säga ”Utvärdering för med sig koncept såsom kostnader,
nyttor, risker och värde. Utvärdering implicerar också en organisatorisk process genom
vilken dessa faktorer fastställs, formellt eller informellt”. Willcocks tydliggör därefter att IT
refererar till hårdvara, mjukvara och kommunikationsteknologi, det vill säga huvudsakligen
till utrustning medan beteckningen IS har ett vidare koncept som refererar till hur
designade informationsflöden strävar efter att bemöta definierade informationskrav i
organisationen. IS kan vara mer eller mindre IT-baserade (ibid.). Min uppfattning är att
beteckningen IT och IS ofta används relativt synonymt, ibland görs distinktionen att IT
relaterar utrustning och att IS relaterar informationsflöden, ibland används termerna
oreflekterat. Jag använder beteckningen IS/IT för att beteckna IT-artefakter (IS byggda av
IT) på en generell nivå. Det som bör stå i fokus för utvärdering enligt min uppfattning är
IS, informationssystem, de, med hjälp av IT, designade informationsflödena. Samstämmigt
för definitionerna, vare sig man säger IT-utvärdering eller IS-utvärdering, är att utvärdering
är en process som syftar till att fastställa något. Detta något kan vara värdet av IT, all
påverkan på organisationen från ett IS/IT-projekt, kostnader, effekter, nyttor, systemets
bidrag till affärsmöjligheter, informationssystemlösningar eller risker. Fastställningen kan
göras med kvantitativa metoder eller med kvalitativa metoder.
Centrala begrepp inom forskningsfältet IS-utvärdering är begreppen värde samt begreppet
nytta. Begreppet värde har två olika innebörder (Remenyi, 2002; Bannister, 2002)
utbytesvärde och användningsvärde. Utbytesvärde relaterar till den summa pengar som en
produkt eller en tjänst genererar när den byter ägare. Användningsvärdet relaterar till den
nytta, eller kaskad av nyttor, som en produkt eller tjänst ger upphov till då den används.
Begreppet nytta kan ses som en operationalisering av värdebegreppet, värde är det vi
upplever, nytta är det vi erhåller (Bannister, 2002). Nyttor är det som vi kan mäta och
utvärdera. Nyttor diskuteras ofta i termer av gripbar eller ogripbar nytta, tangible benefit
respektive intangible benefit, vilket övergripande relaterar till hur enkelt eller svårt det är
att sätta ett ekonomiskt värde på nyttorna. Remenyi och Sherwood-Smith (1999) menar
att de huvudsakliga nyttorna som en organisation uppnår genom att använda
informationssystem handlar om att 1) reducera tid och plats 2) skapa ett
verksamhetsminne 3) binda samman kunder och leverantörer samt 4) transformera
affärsprocesser.
Fitzgerald (1998) diskuterar första och andra gradens effekter av IS-implementeringar.
Första gradens effekter handlar om de direkta resultat som erhålls av ett IS-projekt. Första
gradens effekter mäts oftast med effektivitetskriterier (t.ex. cost/benefit analys).
Effektivitetskriterier relaterar till utbytesvärdet. Andra gradens effekter, dvs. den påverkan
som det implementerade systemet har på omgivningen relaterar till användningsvärdet.
Fitzgerald diskuterar problemen med att hantera andra gradens effekter samt
problematiken inom IS-utvärderingsområdet där dessa andra gradens effekter värderas
med metoder baserade på effektivitetskriterier med utbytesvärdet som utgångspunkt.
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Många artiklar utgår från att organisationen är hierarkisk och formell, där ledningen har en
central roll att styra organisationen och där rätt styrning medför en välfungerande
organisation. Syftet med att utveckla ett IS för en organisation är att realisera affärsnytta i
riktning mot organisationens mål. I många studier relateras informationssystemet som ett
investeringsobjekt. I några artiklar (bl.a. Willcocks, 1992; Fitzgerald, 1998), diskuteras
standardtyper
av
IT-investeringar
(ofrånkomliga,
prestationsförbättrande,
konkurrensstärkande eller relaterade till infrastruktur och forskning). Remenyi m.fl. (1995)
problematiserar beslutsfattares beslut om IT-investeringar. De menar att det går att
jämföra en IT-investering med andra typer av investeringar, de menar vidare att det enda
som antagligen har lika stor påverkan på företaget, som införandet av ett nytt IS, är
införandet av en ny produktlinje. Ett dåligt beslut om ett nytt stort IS påverkar ett företag
över en lång tid, i värsta fall överlever inte företaget beslutet, på samma sätt påverkas
företagets framtid av beslut om att inte genomföra en IS-investering. IT-beslut
karaktäriseras av att IT medför hög risk, höga kostnader samt har kapacitet att leverera
väsentlig nytta (ibid.). De poängterar att teknikens snabba utvecklingstakt och vida
användning gör det svårt för beslutsfattare att vara införstådda med alla aspekter av
beslutet.
En ytterliggare aspekt är den konnotation som beteckningen IS-investering medför. Jag
uppfattar det som att denna beteckning låser fast forskningsfältet, genom den
begreppsapparat som investering för med sig vid att problematisera kring första gradens
effekter, effektivitetsmått samt utbytesvärde. Om man istället ser på objektet för
utvärdering som ett utvecklingsprojekt istället för en investering så får man en annan agenda.
Ett utvecklingsprojekt bör ge god utveckling, en investering bör ge god avkastning.
Begreppsfloran inom området är brokig, jag uppfattar att de beteckningar som används i
artiklar och i studier är avhängiga det paradigm eller den skolbildning inom vilken
forskaren arbetar.
7.2.2 Stakeholders
Analys av målsättningar hos och influenser från olika stakeholders är vanligt
förekommande i många utvärderingsstudier (Frisk & Plantén, 2004). En stakeholder är en
person eller en grupp av personer som på något sätt har intressen i det informationssystem
som utvecklas. Jag väljer att inte översätta termen stakeholder i detta avsnitt16 till t.ex.
intressent eftersom stakeholder ger en särskild nyansering av begreppet. Den engelska termen
stake innebär närmast insats eller andel, en stakeholder är således snarast en andelsägare,
någon som har något att vinna eller förlora på en aktivitet av något slag.
I ett systemutvecklingsprojekt finns en mängd stakeholdergrupper, grupper som påverkar
eller påverkas av systemutvecklingsprojektets aktiviteter och resultat. Man kan identifiera
primära och sekundära stakeholders. En primär stakeholdergrupp är givetvis de framtida
användarna av informationssystemet men även de som utvecklar systemet,
ledningspersonalen som styr projektet samt de ansvariga för den verksamhet som det
framtida systemet ska stödja. Remenyi och Sherwood-Smith (1998) menar att primära
stakeholders är slutanvändare, verksamhetschefer, systemutvecklare samt även den
ekonomiskt ansvarige för projektet. Sekundära stakeholdergrupper är t.ex. leverantörer,
klienter eller revisorer (ibid.).
16

I andra delar av avhandlingen använder jag stakeholder respektive intressent synonymt
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Farbey m.fl. (1999a) har i ett antal forskningsprojekt undersökt vilka stakeholders som
påverkar processen i systemutvecklingsprojekt, de gör en indelning av stakeholders i
interna stakeholders samt externa stakeholders. Interna stakeholders deltar t.ex. i projektets
initiering med tillhörande kostnadsanalyser, interna stakeholders utgörs framförallt av
ledningspersonal med ekonomiansvar och ansvar för strategisk utveckling. Även
användare, systemutvecklare och IT-strateger kan vara interna stakeholders. Forskarna har
iakttagit att externa stakeholdergrupper kan utöva stor påverkan på ett
systemutvecklingsprojekt. Exempel på händelser som markant påverkat de
utvecklingsprojekt som de studerat är att lagar förändrats, avtal med teknikleverantörer har
sagts upp, kunder har gått i konkurs samt organisationer har köpts upp. Farbey m.fl.
diskuterar stakeholders ur ett projektledningsperspektiv de menar att interna och externa
stakeholders påverkar projektet i hög omfattning samt att deras funktion bättre måste
analyseras och förstås både inom ramen för systemutvecklingsmetoden samt i
utvärderingen av projektet. Jag menar att enkelt schema för att identifiera stakeholders kan
delas in i områdena leverantörer, intern verksamhet samt klienter. Exempel på
stakeholders är:
Leverantörer
Teknikleverantörer
Systemutvecklingskonsulter
Outsourcing partner
Underleverantörer
Normställare, tex. revisorer

Intern verksamhet
Verksamhetsansvariga
Systemutvecklare
Affärsansvariga
IT-strateger
Användare (flera kategorier)
Systemförvaltare
Ekonomifunktioner

Klienter
Uppdragsgivare
Resultatmottagare
Kunder
Kundens kund
Affärspartners

Enligt Guba och Lincoln (1989) kan stakeholders i samband med utvärdering delas in i
grupperna förmånstagare, agenter och offer (avsnitt 6.3.2). Dessa grupper kan i ett ISprojekt återfinnas i alla av de tre ovan beskrivna kategorierna av stakeholders. Primära
stakeholders eller interna stakeholders återfinns oftast i den interna verksamheten,
sekundära stakeholders kan återfinnas i alla tre grupperna och externa stakeholders i
grupperna leverantörer respektive klienter.
En modell för att genomföra utvärdering kontinuerligt under hela
systemutvecklingsprojektet är Active Benefits Realisation (ABR) (Remenyi & SherwoodSmith, 1998). ABR-processen föreslår en formativ utvärderingsansats och ett arbetssätt för
hur stakeholders involveras i utvärderingen av IS-projektet, figur 7.1. Syftet med ABRprocessen är att monitorera och realisera nyttor genom IS-projektets olika faser. ABRprocessen är som jag ser det ett exempel på en livscykelansats för IS-utvärdering. Jag
uppfattar att ABR-modellen är menad som ett komplement till en befintlig
projektstyrningsmodell i ett IS-projekt.
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Figur 7.1. ABR-processen (Remenyi & Sherwood-Smith, 1998).

ABR-processen struktureras genom tre olika ”bilder”, den finansiella bilden, affärsbilden
och projektbilden. I ABR-processen arbetar stakeholders tillsammans i utvärderings- och
lärandesessioner där de olika bilderna kontinuerligt utvecklas, konfirmeras och ändras.
Syftet är att säkerställa att det framväxande informationssystemet möter verksamhetens
krav samt att maximera den potentiella nytta som IS-projektet möjliggör. En utgångspunkt
i ABR är att kravställningen på ett informationssystem utvecklas under hela
systemutvecklingsprocessen och att en kontinuerlig utvärdering och diskussion mellan
kunniga stakeholders bidrar till ett optimalt informationssystem. En förutsättning för en
god ABR-process är att alla stakeholders är förberedda för och aktiva i
utvärderingssessionerna (ibid.).
Både Farbey m.fl. (1999a) och Remenyi & Sherwood-Smith (1998), ovan, diskuterar
stakeholders involvering i utvärderingen ur ett projektstyrningsperspektiv. Med
projektstyrningsperspektiv menar jag att man uppfattar utvärdering som ett komplement
till en projektstyrningsmodell. Utvärderande aktiviteter ger då i huvudsak bidrag till
projektledningen som fattar beslut om IS-projektet och det informationssystem som är
under realisering.

SUmodell

Projektstyrnings
modell

Figur 7.2. I systemutvecklingsarbete samsas modeller för systemutveckling och för projektstyrning.

Systemutveckling bedrivs i projektform, metoder för systemutveckling innefattar i
varierande grad stöd för projektstyrning. I ett systemutvecklingsprojekt samsas modeller
för systemutveckling med modeller för projektstyrning, figur 7.2. Ett IS-projekt involverar
både systemutvecklande aktiviteter och projektstyrande aktiviteter. Jag har inte funnit
litteratur som direkt adresserar en diskussion om utvärderingsaktiviteter i relation till
projektstyrningsaktiviteter kontra utvärdering i relation till systemutvecklingsaktiviteter.
Denna distinktion görs implicit i olika artiklar beroende på studiernas perspektiv.
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Barrow och Mayhew (2000) undersöker, i motsats till Farbey m.fl. (1999a) och Remenyi
och Sherwood-Smith (1998), möjligheterna med att inkorporera en stakeholderbaserad
utvärderingsansats i systemutvecklingsmodellen DSDM (Dynamic Systems Development
Method). Stakeholderutvärdering i Barry och Mayhews studie innebär det perspektiv och
den metodologi som representeras av Gubas och Lincolns (1989) konstruktivistiska
utvärdering. De menar att DSDM och stakeholderbaserad utvärdering delar grundläggande
värderingar och principer. Vilket medför att det både är möjligt och fruktbart att
vidareutveckla stakeholderutvärdering inom ramen för DSDM samt att en sådan
vidareutveckling praktiskt stöds av gemensamma principer och i viss mån tekniker inom
DSDM ramverket (ibid.). Barry och Mayhew utgår från principer om
stakeholderutvärdering formulerade av Avgerou (1995):
1. Organisering av en dialektisk utvärderingsprocess för att undersöka aspekter av
informationssystemet så som de uppfattas av stakeholders
2. En deltagande utvärderingsprocess som tillåter alla stakeholders att uttrycka och
argumentera för sina uppfattningar
3. Kriterierna för utvärderingen bestäms av sammanhanget och inkluderar alla
stakeholders angelägenheter
4. Målet är att nå konsensuella beslut om framtida systemutveckling
Inom litteraturen om IS-utvärdering diskuteras former för att involvera stakeholders i
utvärderingar. Vilka som är stakeholders råder det delade uppfattningar om. Likaså kan
man finna att utgångspunkterna för varför stakeholders bör involveras i utvärderingen är
olika.
7.2.3 Ekonomiska modeller och tekniker
Leslie Willcocks välciterade artikel från 1992 presenterar en undersökning om
utvärderingspraxis. Undersökningen visar att den metod som används mest frekvent för
att utvärdera IS-projekt är cost/benefit analys. Cost/benefit analyser används, i första
hand, i projektens behovsanalysfas för att avgöra om ett projekt ska startas eller inte
(Willcocks, 1992).
Cost/benefit analysen är en investeringsbedömning som hanterar de förväntade
kostnaderna och förväntade förtjänsterna för organisationen av en investering.
Cost/benefit analysen jämför olika finansiella kostnader för att införskaffa och
implementera ett IS med faktiska och mätbara nyttor som organisationen förväntar sig
genom användning av systemet (Remenyi & Sherwood-Smith, 2001). En typisk modell
som används för att investeringsbedöma IT-projekt är cost displacement modellen (ibid.),
tabell 7.2.
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Tabell 7.2. Exempel på investeringsbedömning enligt cost displacement modellen (Remenyi & SherwoodSmith, 2001).
Investeringskostnad
Hårdvara
Mjukvara
Kommunikation
Infrastruktur
Personalrelaterade
kostnader
Licenser
Löpande kostnader
Personal
Lokaler
Utbildning
Övrigt
Nyttor
Personalbesparingar
Lokaler
Avskrivningar
Nettonytta per månad
Årlig nettonytta
ROI
Återbetalning

1 305 000
545 000
230 000
125 000
75 000
125 000
85 000

125 000

55 000
45 000
15 000
10 000
60 000
95 000
7 500

162 500

37 500
450 000
0.34
2.9 år

Kalkylen i exemplet visar att den årliga nettonyttan uppskattas till 450 000 kronor och att
återbetalningstiden för investeringen är 2,9 år samt att ROI (Return-on-Investment eller
avkastningsgraden) uppgår till 0,34. Det finns olika modeller för cost/benefit modellering.
Cost displacement modellen används traditionellt för att bedöma IT-investeringar som
syftar till att effektivisera manuella rutiner och är egentligen inte lämplig att använda i
situationer där IT-systemets syfte snarare är att leverera ökat värde till verksamheten än till
att reducera kostnader (ibid.). IT-investeringar som syftar till en värdeökning, t.ex.
affärsfördelar, marknadsandelar och produktutveckling har en strategisk karaktär. I dessa
fall blir det svårare att uppskatta och mäta nyttorna.
Cost/benefit tekniker kritiseras hårt för att skapa en fokusering på det som är enkelt att
mäta. Många forskare menar också att teknikerna inte följer utvecklingen mot mer
sofistikerade och komplexa informationssystem och användningsområden (Fitzgerald,
1998; Serafeimidis & Smithson, 2000; Willcocks, 1992; Symons & Walsham, 1988). Jens
Hoff (1992) kritiserar användning av cost/benefit analys vid IS-utvärdering, särskilt inom
den publika sektorn. Cost/benefit tekniker mäter ekonomisk effektivitet och bygger på
måluppfyllelse tänkande där målet är högsta möjliga förtjänst över tid från ITinvesteringen (ibid.). Hoff menar, i samstämmighet med Vedung (1998), att mål inom
publik sektor ofta är oklara och motsägelsefulla och att måluppfyllelse modeller inte
uppmärksammar oavsedda effekter samt att de inte ger någon förklaring till varför vissa
mål ej blivit uppfyllda i ett projekt. Cost/benefit analys riktar uppmärksamheten mot det
som är kvantifierbart såsom t.ex. arbetstimmar, bemanning samt budgetbesparingar och
osynliggör därmed IT-projektens kvalitativa förändringar i organisationen såsom t.ex.
påverkan på arbetsmiljön, organisatoriska strukturer, nyttor i form av ökad information
och accessmöjligheter (ibid.).
Symons och Walsham (1988) belyser ett antal problem med cost/benefit analyser. De
menar att meningen med analysen är att alla kostnader och intäkter ska redovisas men att
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detta är ogörligt i praktiken då många av dessa är alltför komplexa eller osäkra att beräkna.
Det är heller ingen självklarhet vems uppskattning av kostnader och intäkter som ska
redovisas. Författarna menar också att kvantifieringsprocessen starkt influeras av
analytikerns egna tolkningar och perspektiv på verksamheten och att siffrorna därför inte
kan vara vare sig absoluta eller objektiva.
7.2.4 Utvärdering och förändring
Det finns flera forskare som betonar att utvärdering av IS/IT bör förstås och diskuteras
mot bakgrunden av organisatorisk förändring. Utvärderingens omgivning karaktäriseras av
ostrukturerade problem som varierar från aktör till aktör samt över tid (Farbey mfl.,
1999a). Farbey m.fl. betonar att omgivningen är i ständig förändring, och att om vi
förutsätter en stabil omgivning så riskerar vi att sätta fingret på fel saker i olika
utvärderingssituationer. Informationssystem tar tid att utveckla och involverar många
människor, IS bör betraktas som komplexa sociotekniska system (Farbey mfl., 1994,
1999a, 1999b). IS-utvecklingsprojekt samspelar också med andra förändringsprojekt i
organisationen, även i en stabil omgivning är utfallet av sådana projekt riskabla och osäkra
(Farbey mfl., 1999a).
I en studie undersöks ett Benefit Management projekt (Farbey mfl., 1999a). Benefit
Management (BM) definieras som en process där organisationen arbetar med att förutsäga,
planera för samt frambringa de nyttor som ny teknik och nya system möjliggör. BMprocessen innehåller värderande och utvärderande aktiviteter, BM spänner över hela
projektets livscykel men har mest betydelse efter att ett projekt blivit implementerat (ibid.).
Jag uppfattar likheter mellan ABR-processen och BM-processen i att det är ansatser som
aktivt söker att realisera nytta, en skillnad är att ABR även betonar tidiga faser i SUprojektet medan BMs betydelse mest betonas efter systemets implementering. Författarna
pekar i studien på att det finns brister i metoderna för BM i att hantera oväntade nyttor i
projekt. I samtliga av det undersökta projektets tre delprojekt påverkades möjligheterna att
realisera nyttor starkt av yttre faktorer under projektets gång. Dessa faktorer handlade
bland annat om brister i tekniken, externa intressenters agerande samt om den interna
organisationsstrukturen, faktorer som projektet inte hade egentlig möjlighet att påverka.
Författarna menar att det krävs ett aktivt sökande efter oväntade nyttor när man arbetar i
en omgivning där strukturer och värden förändras annars riskerar man att ställa personer
och projekt till svars för situationer som är bortom deras kontroll. De menar också att
situationen, i vilken nyttor ska realiseras i, inte nödvändigtvis är densamma som rådde när
projektet initierades och nyttorna definierades. I det studerade projektet fokuserade BMprocessen frågan ”Uppnår vi vad vi avsåg att uppnå och till vilken grad?”. Enligt
författarna borde frågan istället ha formulerats till ”Uppnår vi det bästa vi kan med detta
system under nuvarande förhållanden?”. Farbey m.fl. menar att BM-processen behöver
kunna identifiera och hantera en framväxande situation samt att syftet med BM är att
möjliggöra för organisationen att få ut det maximala av sin investering genom lärande och
genom att hantera tillfälligheter.
I en annan studie belyses den organisatoriska förändring som införandet av ny
utvärderingsmetodik i sig själv medför (Serafeimidis & Smithson, 2000). I studien söks
förklaringar till varför en implementering av en ny utvärderingsansats i ett stort och
byråkratiskt företag misslyckades. Den nya utvärderingsansatsen innebar en så kraftigt
förändrad syn på organisationens underliggande värdesystem att det handlade om ett
paradigmskifte (ibid.). Slutsatsen är att misslyckandet går att förklara genom att betrakta
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implementeringen av utvärderingsansatsen som organisatorisk förändring. Författarna
menar att många av problemen med utvärderingsimplementeringen orsakades av att
organisationen inte identifierade situationen som en förändringssituation och därmed inte
heller gav tillräckligt med stöd för förändringen. Istället för den nya utvärderingsansatsen
så fortsatte organisationens traditionella utvärderingsansats att ha övertaget genom
incitament från ekonomiavdelningen som företrädde denna (ibid.).
Sammanfattningsvis menar jag att litteraturen ger uttryck för flera dimensioner av
förändringsprocesser som bör uppmärksammas vid utvärdering av utveckling och
användning av informationssystem i verksamheter. Den organisatoriska dimensionen
uppmärksammar att organisationen i sig, dess mål och handlingsagendor, förändras över
tid och samspelar med förändringar i organisationens omgivning. Vidare belyser
litteraturen förändringsprocesser som rör projektet, en projektdimension.
Systemutvecklingsprojekt involverar flera olika aktörer och fortskrider under en tidsperiod.
Projektet, och det informationssystem som utvecklas genom det, påverkas av olika aktörer
och händelser i projektets omgivning. Utvärdering bör därför bistå med procedurer för att
undersöka om IS-projekt och dess framväxande produkt realiserar det bästa möjliga under
de förhållanden som råder (Farbey mfl., 1999a). En ytterliggare dimension som belyses är
utvärderingsprocessen i sig. Införandet av en ny utvärderingsansats kan innebära en
organisatorisk förändring som behöver stöd för att implementeras (Serafeimidis &
Smithson, 2000). Förändring och utveckling utförs av människor. Man kan också tala om
en dimension av förändring utifrån den enskilde individen. De som tydligast fokuserar den
enskilde individen eller aktören är Symons och Walsham (1988). Författarna menar att en
organisation själv inte kan ha mål utan att det endast är människor - enskilda individer,
som tillsammans utgör en organisation, som kan ha mål. Symons och Walsham menar, likt
Farbey m.fl., att informationssystem är sociotekniska system och att systemutveckling bör
uppfattas som en social process som stödjer sig på teknologi. De pekar också på
omöjligheten i att (vetenskapligt) förutsäga sociala händelser, som inte bara beror på
händelsernas komplexitet, utan också på det självmedvetande som människor äger.
Människors självmedvetande medför en frihet att agera och att reagera på förutsägelser om
dem själva och att falsifiera dessa (Symons & Walsham, 1988).
7.2.5 Ramverket Content, Context och process (CC&P)
Interpretativa forskare menar att för att kunna hantera IS-utvärdering så krävs ett fast
analysramverk som fundament för att diskutera olika aspekter av IS-utvärdering i det
organisatoriska och affärsmässiga sammanhanget (Serafeimidis & Smithson, 1996). De
interpretativa IS-utvärderingsforskarna tycks vara eniga om att ramverket ”Context,
Content and Process” (CC&P) har många förtjänster och att det också ger stöd för en
bättre IS-utvärderingspraktik (t.ex. Symons, 1991; Walsham, 1993, 1999; Hirschheim &
Smithson, 1999; Serafeimidis & Smithson, 1996, 2000).
Ramverket är ett analytiskt redskap för att skapa förståelse för IS-utvärdering som
fenomen. De interpretativa forskarna menar att utvärdering innefattar ett antal
överlappande tolkningar vilket medför att utvärdering är problematisk att hantera både
konceptuellt och operationellt. De menar också att det är nödvändigt att bättre förstå
utvärderingars roll och påverkan i organisationen och att ramverket ger stöd för detta.
Den som introducerat ramverket inom området IS-utvärdering är Veronica Symons
(1991). Symons bygger i sin tur på arbete av Pettigrew om organisatorisk förändring från
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1985. Utvärdering av IS är centralt involverat i organisationens förändringsprocess som
följer med introduktionen av ett nytt informationssystem. Pettigrew argumenterar för att
analys av organisatorisk förändring måste undersöka relationen och samspelet mellan
förändringens innehåll, förändringens kontext och processen för att hantera förändringen
(Symons, 1991). Ramverket CC&P, i figur 7.3, beskriver således utvärdering utifrån
elementen kontext (context), innehåll (content) och process (process).

Extern kontext

Intern kontext

Process
Mätning

Utfall

Innehåll

Historia

Figur 7.3. Grafisk beskrivning av IS-utvärderingens element, ramverket CC&P (Serafeimidis & Smithson,
1996).

Serafeimidis och Smithson (1996) har arbetat med modellen och inkluderar även
utvärderingens utfall (outcome) som ett centralt element. De olika elementen är tätt
sammanbundna med varandra. Innehållet tillhandahåller kärnan för vad som utvärderas,
processen beskriver hur utvärderingen genomförs, kontexten undersöker den organisatoriska
bakgrunden som bidrar till varför utvärderingen görs och av vem (ibid.). Jag fortsätter detta
avsnitt med att beskriva respektive element och bygger redogörelsen framförallt på
Symons (1991), Serafeimidis och Smithson (1996, 2000).
Kontext - Utvärderingens varför och vilka
Kontexten inkluderar interna faktorer, externa faktorer samt historiska faktorer.
Organisationen omges av en specifik men ostadig kontext som är under ständig
förändring. Den externa kontexten är bortom organisationens kontroll, organisationen och
dess medlemmar måste dock ge respons på och anpassa sig efter externa faktorer.
Exempel på externa faktorer är nationens ekonomiska situation, marknadens krav, graden
av statlig inblandning, leverantörers tillgänglighet och kompetens. Ökningen av
interorganisatoriska system har bidragit till att man måste räkna med och ta hänsyn till
målsättningar och förhållanden hos affärspartners likväl som ambitioner hos individer och
aktörsgrupper inom den egna organisationen. Faktorer i den interna kontexten är t.ex.
organisationens strategi, teknologi, struktur och rollbesättning, dess kultur och
belöningssystem. En historisk förståelse är också nödvändig då IT-relaterad förändring
utvecklas över tid, varje tidpunkt erbjuder möjligheter och begränsningar som skapats av
den tidigare historien.
Serafeimidis och Smithson (2000) menar att de kontextuella faktorerna utgör ett tryck på
organisationen. Och att det är typiskt att kontextens tryck avgör varför en utvärdering
utförs samt vem eller vilka som genomför utvärderingen. Kontexten inkluderar även de
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många perspektiv på utvärdering som olika aktörsgrupper har genom sin organisatoriska
roll. Utvärdering bör företrädelsevis förstås som social handling till skillnad mot att förstå
utvärdering som investeringsbedömning. Serafeimidis och Smithson menar att effektiv
utvärdering handlar om att förstå och uppriktigt behandla olika intressegruppers
perspektiv. Detta medför att man även måste undersöka de mekanismer som styr hur olika
intressegrupper representeras samt hur dessa grupper kan utveckla en informerad
uppfattning.
Utvärderingar har olika organisatoriska funktioner, funktionen kan vara att etablera olika
mått för informationssystemets värde för organisationen, att ranka olika alternativ, att
hantera organisatoriskt lärande, att legitimera eller att ge förståelse för samspelet mellan
organisation och teknik (ibid.).
Innehåll - Utvärderingens vad
Utvärderingens innehåll handlar om vad som utvärderas samt vilka kriterier och mått som
utvärderingen använder. Utvärdering bör bryta med den traditionella funktionalistiska
ansatsen som förutsätter väldefinierat och kortsiktigt innehåll ackompanjerade med
entydiga mått (Symons & Walsham, 1988). Dagens informationssystem kräver bredare
överväganden (ibid.).
Utvärderingens innehåll inkluderar föreslagna förändringar och dess substans (t.ex. typ av
teknik, storlek, komplexitet), deras påverkan (radikal eller inkrementell) och en precis
definition av vilket problem som utvärderingen ska lösa (Serafeimidis & Smithson, 1996).
Utvärderingens innehåll refererar till IT-investeringens värde i form av dess bidrag till
organisationens affärsstrategi och organisationens effektivitet. Innehållet refererar vidare
till de kriterier som är aktuella och till associerade risker och till vad som ska mätas (ibid.).
De kriterier som används för att fatta ett beslut om en IS-investering är signifikanta av
flera orsaker. Tolkningen av kriterierna påverkar ändamålsenligheten i de
investeringsbeslut som fattas. Kriterierna påverkar också hur IS-resurser används, graden
av inblandning av högsta ledningen och graden av integration mellan affärsstrategi och ISstrategi. Kriterierna är också betydelsefulla för hur organisationens ekonomifunktion
optimerar en investering i den cost/benefit analys som normalt följer ett investeringsbeslut
(Serafeimidis & Smithson, 1996). Om inte utvärderingen speglar organisationens
värdeuppfattningar är det troligt att utvärderingen uppfattas som kontrakulturell, dock ska
värdesystemet kunna ifrågasättas men en sådan process kräver stöd för att hantera
förändringen och för att utveckla en ny konsensus (ibid.).
Process - Utvärderingens hur
Utvärderingens processdimension handlar om hur utvärderingen genomförs, vilka metoder
och tekniker som används, vilken social roll som utvärderingen spelar och vilken typ av
resultat som utvärderingen ger. Processdimensionen inkluderar analyser som görs av
ledning, IT-personal och användare i alla faser av IS-utveckling och IS-användning.
Utvärderingens processdimension utmärks av att vara en (grupp-)lärande process som
binder samman utvärderingens kontext och innehåll. Utvärderingsprocessen bör uppfattas
som ett medel för att uppmuntra delaktighet och åtaganden bland intressentgrupper
eftersom utvärdering spelar en central roll för organisatorisk utveckling. Utvärderingens
processer kan handla om gemensamma modellerande aktiviteter där intressenters olika
bilder av utvärderingsaspekter undersöks och tydliggörs (Serafeimidis & Smithson, 1996).
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Utfall - Utvärderingens resultat och effekter
I analysramverket används begreppen output och outcome för att adressera det direkta
resultatet av utvärderingen - output samt den påverkan och inverkan som denna output
har - outcome (ibid.). Jag använder begreppen resultat och för att tala om den direkta
produkten av utvärderingen respektive effekt för att beteckna de konsekvenser som detta
resultat får vid användning i verksamheten. Jag menar också att det i många fall är viktigt
och av intresse att kunna diskutera resultat och effekter för att tydliggöra direkta och
sekundära konsekvenser av en utvärdering samt för att möjliggöra en tydlig mål/medel
diskussion.
Avslutningsvis kan vi se att det inom forskningsområdet IS-utvärdering pågår en
diskussion om funktionalistiska (hårda) kontra interpretativa (mjuka) utvärderingsansatser.
Det mesta av det interpretativa arbetet om IS-utvärdering är tolkande i sin utvärdering av
empiriska studier men mer begränsade när det gäller att beskriva IS-utvärdering som
tolkning (Introna & Whittaker, 2002). Jag menar att det finns en brist på teoretiskt stöd för
metodutveckling och metodfokuserade diskussioner inom det interpretativa ISutvärderingsområdet. Jag håller med Introna och Whittaker om att det finns ett behov av
mer forskning om hur utvärdering kan utföras tolkande och menar att min studie är ett
sådant bidrag.

7.3 Funktioner för utvärdering i relation till systemutvecklingsprojektet
Utvärdering kan göras vid olika tidpunkter i ett IS-projekt. Om utvärdering utförs
överhuvudtaget så är utvärdering i samband med en behovsanalys och godkännande av
systemutvecklingsprojekt den vanligast förekommande situationen där utvärdering nyttjas
och då i form av cost/benefit analys (Remenyi & Sherwood-Smith, 1999; Willcocks, 1992).
Utvärdering kan också utföras i andra faser i projektet, under projekttiden eller efter
implementeringen av informationssystemet. Sådana utvärderingar är oftast summativa i sin
natur och har oftast funktionen av att ge en ekonomisk ögonblicksbild till ledningen
(Remenyi & Sherwood-Smith, 1999, 1998).
Inom området är summativ utvärdering vanligast förekommande (Farbey mfl., 1999a).
Summativ utvärdering innebär aktiviteter som syftar till att åstadkomma kontroll över ISinvesteringen, till att granska aktiviteter samt till att ställa människor till svars (ibid.).
Summativ utvärdering associeras oftast med en ex-post (efter) värdering där summering av
den erhållna erfarenheten och informationssystemets påverkan på organisationen kan
göras (Remenyi & Sherwood-Smith, 1999). En summativ utvärdering kan göras direkt
innan eller direkt efter implementeringen av systemet, eller en tid efter att systemet är
implementerat (ibid.). En formativ utvärdering innebär en iterativ beslutsprocess som
syftar till att kontinuerligt påverka IS-utvecklingsprocessen och det resulterande systemet
(Remenyi & Sherwood-Smith, 1999). Remenyi och Sherwood-Smith (1999) sammanfattar
två huvudsyften med att göra utvärderingar, dels för att fastställa hur organisationens
finansiella resurser används och dels för att stödja utvecklingen av informationssystemet.
Beroende på vilken fas IS-projektet är i så bidrar utvärderingen med kunskaper till stöd för
olika sorters beslut och handlingsåtgärder. Typiskt genomförs utvärdering vid tre olika
tidpunkter i ett IS-projekt, före projektstart - ex-ante utvärdering, innan implementering av
systemet, samt vid projektslut - ex-post utvärdering (Remenyi & Sherwood-Smith, 1999).

ANALYS AV OMRÅDET IS-UTVÄRDERING

103

Ex-ante utvärdering görs innan projektstarten och används för att uppskatta och bedöma
projektets genomförbarhet samt för att kunna välja mellan olika projekt. Ett problem med
de nyttor som identifieras och beskrivs i projektdirektiven är att dessa nyttor designas i
syfte att få projektet accepterat och kan därför gömma aspekter av projektet som skulle
försvåra ett projektaccepterande (Farbey mfl., 1999a).
Ibland görs också en utvärdering mellan design och implementeringsfasen, vid denna
tidpunkt i utvecklingslivscykeln har man möjlighet att fullt ut förstå hela IS-projektets
potential (Remenyi & Sherwood-Smith, 1999). Det är då möjligt att göra mer korrekta
bedömningar av kostnader respektive det värde som kan realiseras utifrån de potentiella
nyttorna (ibid.).
Ex-post utvärdering görs för att fastställa värdet eller för att bestämma om ett bidrag till
organisationens framgång har vunnits genom implementeringen av informationssystemet
(Remenyi & Sherwood-Smith, 1999). En ex-postutvärdering använder historiska fakta att
värdera mot (Remenyi & Sherwood-Smith, 1999). Farbey m.fl. (1999a) pekar på att
situationen för organisationen där systemet nu är implementerat är en annan än den var då
projektdirektiven formulerades och att en mätning gentemot mål i direktiven då inte bidrar
med meningsfulla resultat för att förstå vad systemet bidrar med. Problemet är att
summativa utvärderingsmetoder fallerar om inte omgivningen är stabil (ibid.). Ibland
tenderar också ex-post utvärderingar till att utgöra en projektstängningsritual (Walsham,
1999; Farbey mfl., 1999a) snarare än till vara en process för att generera underlag för mer
välinformerade beslut och handlingar.
Utvärdering

Fas: Behovsanalys
Stöd för: Projektbeslut

Utvärdering

Analys

Design

Systemutformning
och SU-process

Utvärdering

Implementering
Projektstängning
och uppföljning

Utvärdering

Förvaltning
Utveckling i
löpande verksamhet

Figur 7.4. Utvärdering relaterat till informationssystemprojektets faser.

I relation till informationssystemprojektets faser kan följande typiska tillfällen för
utvärdering identifieras, figur 7.4. I projektets inledande behovsanalysfas utförs en
prognostisk utvärdering som syftar till att utgöra underlag för projektbeslut. Under
projektet kan utvärdering genomföras för att ge en summativ ögonblickbild i syfte att
kontrollera projektet eller för att, genom formativa metoder, ge kontinuerligt stöd till
systemutformningen. Efter implementeringen kan utvärdering göras i syfte att följa upp
implementeringen och för att summera projektet, utvärdering i denna fas kan också syfta
till att utgöra en ritual för projektstängning. Jag ser också möjligheter till att använda
utvärdering i förvaltningen av det implementerade systemet men denna typ av utvärdering,
kopplad till systemförvaltning, berörs ej på ett direkt sätt i litteraturen. En formativ ansats
som spänner över samtliga faser i ett systemutvecklingsprojekt är ABR-processen (se
avsnitt 7.2.2), denna ansats kan sägas vara en livscykelansats.
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Vilka som är eller bör vara deltagare och aktörer i utvärderingsprocessen problematiseras
inte omfattande i IS-utvärderingslitteraturen. De flesta studier och artiklar som behandlar
IS-utvärdering gör det ur ett ledningsperspektiv. Det vill säga, den större andelen forskare
som behandlar IS-utvärdering behandlar utvärdering som ett instrument för effektiv
ledning och styrning. Detta uttrycks oftast implicit t.ex. genom vilka som uppfattas som
referensgrupper eller mottagare av utvärderingsresultaten. Houses klassificering av
utvärderingsansatser (avsnitt 6.1.3) ger följande katalog över strategier och dess främsta
referensgrupper eller adressater:
Målbaserad – Ledning, ekonomer, beslutsfattare
Målfri – Konsumenter
Professionell – Professionella, konnässörer
Deltagande – Klienter, praktiker
Studierna kring IS-utvärdering behandlar i huvudsak utvärdering enligt den målbaserade
ansatsen där ledning, ekonomer och andra beslutsfattare är referensgrupper och adressater
i utvärderingen. Även de studier som uttrycker en interpretativ ansats uppfattar jag
använder ett ledningsperspektiv genom att de söker förståelse för utvärderingsprocessen i
syfte att bidra till ledningens och beslutsfattares effektivare styrning. I ABR-processen
uttrycks de primära intressenterna vara linjechefer, finansiellt ansvariga samt IS-utvecklare
(Remenyi & Sherwood-Smith, 1998). I Farbeys m.fl. (1999a) studie av ett BM-program
studerades i huvudsak projektledarnas dagböcker. Serafeimidis och Smithson (2000)
undersöker varför implementeringen av en ny utvärderingsansats misslyckades, de aktörer
som studeras och intervjuas är i huvudsak de olika beslutsfattarna som berördes av
utvärderingsarbetet.

7. 4 Paradigmatisk analys av IS-utvärdering
En utvärderingssituation kan angripas utifrån olika tekniker och ansatser (Bannister &
Remenyi, 1999). För att förstå komplexa processer och hur beslut fattas, om IS/IT såväl
som i andra sammanhang, behöver vi verktyg från filosofin och psykologin (ibid.). Både i
teorin och i praktiken kan utvärderingssituationer och utvärderingsproblem karaktäriseras
utifrån olika vetenskapliga perspektiv (Bannister & Remenyi, 1999; Farbey mfl., 1994). Till
exempel kan ett praktiskt utvärderingsproblem ha tydliga eller otydliga mål, likaså kan en
utvärderingsmetod förutsätta väldefinierade mål eller utgå från att målen är vaga och
mångtydiga. Ett annat exempel är att en praktisk situation kan karaktäriseras av ett enkelt
eller ett komplext samband mellan orsak och effekt likväl som att utvärderingsmetoden
förutsätter sådana förhållanden (Farbey mfl., 1994). Inom IS-utvärderingsområdet
använder forskare teoretiska utgångspunkter från olika paradigm och tanketraditioner
(Berghout & Remenyi, 2003). Forskares nyttjande av olika paradigmatiska utgångspunkter
resulterar i ett vitalt fält fyllt av motstridande teoretiska utgångspunkter som kan berika vår
förståelse för komplexitet, vagheter och paradoxer inom området (Lewis & Grimes, 1999).
Genom att undersöka ett fenomen ur olika paradigmatiska linser kan man erhålla en
breddad och insiktsfull förståelse för fenomenet (ibid.).
I detta avsnitt diskuterar jag IS-utvärdering, som fenomen betraktat, ur de fyra paradigm
som presenterades i avsnitt 1.4, det positivistiska, det interpretativa, det kritiska samt det
pragmatiska paradigmet. Analysen baserar sig på analysmetoden metatriangulering (Lewis
& Grimes, 1999) och sammanfattas i en multiparadigmmodell av IS-utvärdering. Ett
paradigm kan beskrivas utifrån dess ontologiska, epistemologiska och metodologiska
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utgångspunkter (Guba & Lincoln, 1989). Den ontologiska nivån beskriver naturen hos det
kunskapsbara, den epistemologiska nivån handlar om relationen mellan kunskaparen och
det kunskapsbara och den metodologiska nivån handlar om hur kunskaparen går tillväga
för att utveckla kunskap (ibid.). För varje paradigm nedan inleder jag först med en kort
redogörelse för paradigmet för att sedan föra en diskussion utifrån applicering av
paradigmet på litteraturen inom fältet IS-utvärdering. Inom varje paradigm identifieras
teorier som används, frågor och problem som behandlas, hur utvärderingsprocessen kan
karaktäriseras och slutligen hur fenomenet IS-utvärdering kan kännetecknas utifrån den
aktuella paradigmlinsen.
7.4.1 IS-utvärdering - positivism
Det positivistiska paradigmet, eller det funktionalistiska, dominerar IS-forskningen (Goles
& Hirschheim, 2000). Det positivistiska paradigmet bygger på en naturvetenskaplig modell.
Den naturvetenskapliga modellen är primärt en modell för att testa teorier (Lee, 2002).
Den ontologiska utgångspunkten är att en lagbunden, objektiv värld existerar oberoende
av människor (Orlikowski & Baroudi, 2002; Guba & Lincoln, 1989). Forskarens uppgift är
att upptäcka mönster och lagbundenheter i den objektiva världen (ibid.). Det studerade
uppfattas fritt från observatörens värdeomdömen. Det är möjligt för forskaren att vara
observatör och att externalisera det studerade fenomenet, att förbli distanserad ifrån det.
Enkätundersökningar med statistiska urval, kontrollerade experiment är de huvudsakliga
datainsamlingsmetoderna, statistisk slutledning är huvudsaklig analysmetod (Orlikowski &
Baroudi, 2002). Forskningsresultat levererar rekommendationer (teorier) till
organisationsledningen för bättre förutsägelse och kontroll. I och med att en lagbunden,
utanför människan, självständig verklighet förutsätts så formuleras forskningsfrågorna
således mot en bakgrund av en stabil omgivning. Traditionell social teori [positivism]
förutsätter analys och förståelse av status quo, vilket också leder till bevarandet av status
quo (Ngwenyama, 2002).
Det positivistiska paradigmets forskning om IS-utvärdering rör sig huvudsakligen om IT
för att skapa ekonomisk produktivitet (Brynjolfsson & Hitt, 1999). Teorier som används är
ekonomiska teorier och teorier produktionsstyrning (ibid.). Många av studierna [om ITvärde] undersöker korrelationen mellan proportionerna i kostnader för IT och olika
produktivitetsmått såsom vinst eller marknadsandelar (ibid.). En central diskussion är The
IT Productivity Paradox (se t.ex. Brynjolfsson, 1993; Brynjolfsson & Hitt, 1999) diskussionen
gäller frågan om IT genererar något ekonomiskt värde eller inte. Många studier har funnit
att korrelationen mellan datorinvesteringar och produktivitet var noll eller väldigt låg vilket
lett till slutsatsen att datorinvesteringar inte är produktiva (ibid.). En annan fråga som
behandlas är hur IT-investeringar ska mätas (t.ex. Remenyi mfl., 1995; Remenyi mfl., 1997)
och vilka mått som ska användas vid framförallt investeringsbedömning men även vid
uppföljning. Dessa studier använder ekonomiska teorier om redovisning och kalkylering.
Många studier inom området refererar att de utgår från contingency teori. Contingency
teorin är en utbredd funktionalistisk teori. Contingency teorin intresserar sig för olika
former av organisering som effekter av yttre eller inre tryck (Gerdin, 1999). ”Idealt sett bör
[…] forskningen inom detta fält dels visa hur olika kontextuella faktorer påverkar
företagens struktur, dels visa att de företag som uppvisar hög grad av överensstämmelse
[fit] mellan kontext och struktur också är de mest effektiva” (ibid.). Contingency-modellen
bygger på ett i botten evolutionärt-biologiskt synsätt där entydiga variabler i omgivningen
deterministiskt bestämmer organisationens struktur och där denna struktur har ett enkelt
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samband med organisationens effektivitet (Löwstedt, 1989). Att studera
utvärderingsmetoder med ett contingency perspektiv kan t.ex. fokusera vilka yttre och inre
faktorer som ska mätas för att informationssystemet ska vara en (ekonomiskt) effektiv del
av verksamhetens organisering. Det finns nog forskare som skulle tveka att kategorisera
contingency perspektivet som positivistiskt. I studier inom IS-utvärderingsområdet kan
man skönja en dubbeltydighet då flera forskare uttrycker att de utgår från en contingencymodell och samtidigt betonar vikten av ett tolkande förhållningssätt (se t.ex. Serafeimidis
& Smithson, 2000; Remenyi & Sherwood-Smith, 1998).
Utvärderingsprocessen uppfattas primärt som en mätning av determinerande interna och
externa faktorer i syfte att säkerställa ekonomiskt produktiva investeringar. IS-utvärdering
kan karaktäriseras som ett ”produktionssystem” som levererar beslutsunderlag till
ledningen i syfte att skapa bättre effektivitet, kontroll och produktivitet.
7.4.2 IS-utvärdering - interpretativism
Det interpretativa paradigmet har fått en ökad uppmärksamhet inom flera forskningsfält
inom de sociala vetenskaperna (Orlikowski & Baroudi, 2002). Den ontologiska
utgångspunkten inom det interpretativa paradigment är att verkligheten är socialt
konstruerad, verkligheten är inte på förhand given utan produceras och befästs genom
människors meningstilldelning och interaktion (ibid.). Detta innebär en konstruktivistisk
syn på världen, den sociala verkligheten måste förstås genom hur aktörer skapar
verkligheten utifrån sin subjektiva tolkning av den. Den interpretative forskaren
konstruerar tolkningar av hur individers subjektiva meningstilldelning utvecklas och
återskapas i en särskild kontext, begrepp och kategorier framträder ur det studerade
sammanhanget (ibid.). Lämpliga metoder för att utveckla valida tolkningar är genom
fallstudier där intervjuer och observation är relevanta datainsamlingsmetoder och
Grounded Theory (t.ex. Strauss, 1998) är en lämplig analysmetod (ibid.). Gemensamt med
det funktionalistiska perspektivet har det interpretativa perspektivet en konsensussyn på
status quo i samhället. Studier inom området syftar till förståelse för ”det existerande
tillståndet” och bidrar således till att upprätthålla status quo (Orlikowski & Baroudi, 2002;
Ngwenyama, 2002). Inom det interpretativa området finns det förespråkare för en svag
konstruktivistisk syn (t.ex. Benbasat mfl., 2002; Lee, 2002). Svaga konstruktivister menar
att interpretativa metoder bidrar med att komplettera positivistiska metoder genom att
generera hypoteser och genom att fylla i kunskapsluckor som positivistiska metoder inte
kommer åt (Orlikowski & Baroudi, 2002). Företrädare för en stark konstruktivism menar i
Kuhnsk anda att perspektiven är inkommensurabla. Bidraget till praktiken är ökad
förståelse för fenomen genom beskrivningar, tolkningar eller metaforer som hjälper oss att
förstå ett fenomen ur deltagarens perspektiv.
Forskare inom det interpretativa paradigmet menar att vi behöver utöka vår förståelse av
utvärdering som en social process. Gubas och Lincolns konstruktivistiska
utvärderingsansats har föreslagits som en fruktbar ansats i flera studier (Symons &
Walsham, 1988; Avgerou, 1995; Barrow & Mayhew, 2000; Walsham, 1999). Den tolkande
ansatsen ställer frågor om hur utvärdering kan förstås som en social process i en
organisatorisk kontext. De interpretativa forskarna har utvecklat ramverket Content,
Context & Process (CC&P). Ramverket klarlägger utvärderingens element och ger
forskaren ett teoretiskt stöd för att undersöka och förstå IS-utvärdering i en verksamhet.
Förståelse för IS-utvärdering kan utvecklas genom att använda CC&P inom ramen för
kvalitativa fallstudier. Ramverket har t.ex. använts för att förklara varför en implementering
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av en ny utvärderingsansats misslyckades (Serafeimidis & Smithson, 2000). En annan
kvalitativ analysmetod, Grounded Theory har också föreslagits för att genomföra ISutvärderingsstudier (Jones & Hughes, 2001).
Det mesta av den tolkande ansatsens forskning är tolkande i sin utvärdering av empiriska
fallstudier om IS-utvärdering men mer begränsad ifråga om IS-utvärdering som tolkning
(Introna & Whittaker, 2002). De interpretativa IS-utvärderingsforskarna uppehåller sig vid
att utveckla förståelse för fenomenet IS-utvärdering men gör ingen bearbetning av hur
denna kunskap kan användas praktiskt för att skapa goda utvärderingsprocedurer för
verksamheter. Jag menar att bristen i den interpretativa ansatsen är att perspektivets
fokusering på förståelse för det ”existerande” (status quo) inte explicit bidrar till
kunskapsutveckling för utveckling och förbättring.
7.4.3 IS-utvärdering - kritisk teori
En viktig utgångspunkt i den kritiska teorins paradigm är att människor skapar sin sociala
värld och kan således ändra den om de vill (Ngwenyama, 2002). Även vetenskaplig
kunskap är socialt konstruerad och är således injicerad med värdeorienteringar (ibid.).
Sociala förhållanden är historiskt skapade (Alvesson & Sköldberg, 1994). Ett element
existerar i relation till den helhet av vilket elementet är en del (Orlikowski & Baroudi,
2002). Den dialektiska relationen mellan ett element och totaliteten är skapad av historiska
och kontextuella villkor (ibid.).
Kritisk teori arbetar tolkande, d.v.s. man intresserar sig för meningsnivån och anser att
samhällsvetenskapen handlar om att ge innebörd åt olika fenomen (Alvesson & Sköldberg,
1994). Alvesson (1994) menar att den empiriska nivån inte är i fokus för den kritiske
forskaren som snarare nyttjar sekundärt material för analys. Processförståelse, kritisk
granskning, analys av talhandlingar samt kritisk etnografi är metodologiska angreppssätt
som förekommer (ibid.). Ngwenyama (2002) förordar ett praktiskt kunskapsintresse och
betonar aktionsforskning som metodologisk ansats.
Till skillnad mot positivister och interpretativister ser den kritiske forskaren sin roll som att
initiera och bidra till social utveckling (Orlikowski & Baroudi, 2002). Kritisk teori andas
upplysningslära, den kritiska teorin vill väcka medvetenhet om sociala fenomens politiska
karaktär (Alvesson & Sköldberg, 1994). En grundtanke är att man utvecklar kunskap med
vars hjälp man kan hantera och motverka irrationella och repressiva sociala strukturer och
processer (ibid.). Människors förmåga att agera för förändring skyms av ekonomiska,
politiska eller kulturella auktoritetssystem, forskarens uppgift är att skapa medvetenhet och
förståelse för olika former av social dominans så att människor kan agera för att eliminera
dessa (Orlikowski & Baroudi, 2002).
Undersökning av IS-utvärdering ur ett kritiskt perspektiv kan innebära att man intresserar
sig för maktrelationer i utvärderingsprocesser med syfte att upplysa om dessa förhållanden
samt för att stärka förfördelade aktörer.
Det finns relativt få studier inom IS-fältet som baserar sig på en kritisk ansats (Carlsson,
2003). En fråga som behandlas utifrån ett kritiskt perspektiv är frågan om varför inte mer
komplexa och sofistikerade metoder för utvärdering används i högre omfattning i
praktiken (Nijland, 2001). Nijland utgår från Habermas kritiska teori samt teorier om
”critical management” och ”critical accounting” för att söka förklaring till varför (bättre)
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metoder inte används i de processer och de maktförhållanden som omger
metodimplementeringen. Nijland menar att kritiska studier om IS-utvärdering explicitgör
och kritiskt reflekterar politiska ojämlikheter och barriärer mellan stakeholders. Sven
Carlsson (2003) använder kritisk realism och föreslår en kritisk ansats till ISutvärderingsforskning. Han menar att forskning om IS-värdering bör bidra med teorier
som förklarar sambanden mellan informationssystemets resultat och de generativa
mekanismerna (sociala, kulturella och andra) samt de kontextuella faktorerna som utvecklat
det. Carlson menar att forskningen bör undersöka IS-implementeringens resultat samt hur
dessa resultat producerats genom en experimentell ansats, där hypoteser formuleras och
testas, för att ge detaljerade svar på varför ett IS-initiativ fungerar (bättre), för vem och
under vilka omständigheter.
7.4.4 IS-utvärdering - pragmatism
Pragmatikern ser vetenskap som en praktisk aktivitet som syftar till att producera
användbar kunskap snarare än att se syftet med vetenskap att vara att förstå världens sanna
natur (Dewey, 1931). En utgångspunkt för pragmatikern är att sanning snarast är en fråga
om praktisk användbarhet. Den överskuggande frågan för pragmatikern är om något, t.ex.
en filosofisk utgångspunkt, en metod eller någon information, är användbart – användbart
i bemärkelsen att fungera som instrument för att skapa önskvärda resultat (för en grupp av
aktörer) (Goles & Hirschheim, 2000). Det finns en objektiv verklighet som existerar
utanför individen. Denna verklighet är grundad i omgivningen och i erfarenheter hos varje
individ och kan endast bli ofullkomligt förstådd (ibid.). Pragmatismen utgör en brygga
mellan positivism och konstruktivism, världen uppfattas som objektiv men då vår kunskap
om världen är socialt utvecklad kommer vår kunskap om världen att vara ofullständig.
Kunskapsutvecklingsprocessen uppfattas som ett kontinuum istället för att cirkulera kring
de av varandra uteslutande polerna objektivitet eller subjektivitet. Pragmatismen erbjuder
en filosofisk bas för forskaren att välja den ansats och den metodologi som är mest
användbar för den frågeställning som undersöks vilket ger en konceptuell grund för
användning av både kvantitativa och kvalitativa metoder (Goles & Hirschheim, 2000;
Goldkuhl, 2004).
Det kritiska och det pragmatiska perspektivet förenas av sin normativa strävan, båda
paradigmen har ett uttalat syfte att bidra till förändring och utveckling. Handling är sättet
att förändra det existerande (Goldkuhl, 2004). Människors handlingar framstår som
centrala att studera och utveckla kunskap om. Aktionsforskning är ett metodologisk
angreppssätt i linje med en pragmatisk utgångspunkt (Mingers, 2002; Goldkuhl, 2004).
Även fallstudier (Mingers, 2002) och Grounded Theory (Goldkuhl, 2004) ger stöd för att
studera handlingar. Vetenskapligt utvecklad kunskap syftar till att fungera som användbara
instrument i praktiken. Värdet av IS-forskning ligger i dess möjligheter till att förbättra ISpraktiker.
Den studie som föreligger här föreslår utifrån en pragmatisk utgångspunkt att centrala
frågor om IS-utvärdering handlar om hur utvärderingsprocessen kan användas och
praktiskt genomföras för att uppnå en bättre och mer produktiv verksamhet. Bättre och
mer produktiv i den bemärkelsen att verksamheten bättre stämmer överens med
människors ändamål och arbetssätt. Utvärderingsprocessen bidrar till att utveckla
personligt kunnande genom att förhandla egna och andra aktörers erfarenheter om
systemutvecklingsprocessen och informationssystemet som är under realisering. En sådan
utvärdering syftar till att förbättra människors framtida handlingsdispositioner.
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Handlingsteorier, teorier om kunskapsutveckling, teorier om metodutveckling samt
hermeneutik ger stöd för sådan kunskapsutveckling om IS-utvärdering.
7.4.5 Multiparadigm för IS-utvärdering
En sammanfattning av diskussionen ovan ger följande multiparadigm för fenomenet ISutvärdering i figur 7.5.

PRAGMATISM
IS-utvärdering: Instrument för god
verksamhetsutveckling
Genomförande: Process som utvecklar
personligt kunnande genom att förhandla egna
och andra personers erfarenheter i syfte att
förbättra handlingsdispositioner.
Centrala frågor: Hur kan IS-utvärdering
användas för att utveckla och förbättra en
verksamhet?
Teorier: Handlingsteorier, teorier om
kunskapsutveckling, metodteorier,
hermeneutik, Grounded Theory

INTERPRETATIVISM
IS-utvärdering: Pågående konstruktion av
intersubjektiva erfarenheter.
Genomförande: En process som syftar till
meningsskapande och lärande hos enskilda
individer.
Centrala frågor: Hur utvecklar aktörer
förståelse för IS-utvärdering? Hur influerar
kulturella normer, myter och symboler
tolkningar?
Teorier: Teorier om social konstruktion,
teorier om organisatoriskt lärande och
utveckling, Grounded Theory, CC&P,
hermeneutik
Figur 7.5. Multiparadigm för IS-utvärdering.

KRITISK TEORI
IS-utvärdering:: Verktyg för emancipation.
Verktyg för väl fungerande ISimplementering.
Genomförande: Process styrd av social och
politisk determinism, som drivs genom
politiska ojämlikheter.
Centrala frågor: Hur motverkar politiska
ojämlikheter användningen av god
utvärderingsdesign? Vilka samband finns
mellan IS-implementeringens resultat och de
mekanismer som genererat det?
Teorier:. Habermas kritiska teori, critical
management, critical accounting, kritisk
realism

POSITIVISM
IS-utvärdering: Produktionssystem som
levererar beslutsunderlag till ledningen för
bättre effektivitet och kontroll.
Genomförande: Mätning av determinerande
interna och externa faktorer för att säkerställa
ekonomisk produktivitet.
Centrala frågor: Bidrar IT till organisationens
effektivitet och produktivitet?
Teorier: Ekonomiska teorier, teorier om
produktionsstyrning, contingency teori,
statistisk analys.
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“According to Dewey, inquiry is not a linear process that terminates in supporting or
rejecting a hypothesis. Instead he described six interdependent activities and said the
inquirer typically moves among them. The inquirer uses his or her experience,
informed by the formal instruments of theory, to do the following:
1 Identify the situation-in-view.
2 Fashion instrumental descriptions and definitions for the features of the
situation and their relationships.
3 Develop percepts of situational features and processes.
4 Test formalizations and percepts by acting upon them.
5 Form a “judgement” (systemic hypothesis) that (a) integrates understanding of
the situation into a unified hole and (b) has clear implications for interventive action.
6 Take actions based on the judgement.
7 Assess the consequences of action on features of the situation including new elements
that may become part of the situation because of the action taken. ”
Vernon E. Cronen, 2001

8. Verksamhetsutvecklande utvärdering i
informationssystemprojekt

Detta kapitel kondenserar och sammanfattar studiens kunskapsbidrag. Kapitlet fungerar
också som slutlig perspektivgrundning av metodskissen som jag nu kallar
verksamhetsutvecklande utvärdering i informationssystemprojekt.
Studiens kunskapsbidrag uttrycks i fem delar som är avsedda att komplettera varandra.
Kunskapsbidragen uttrycker tillsammans de olika aspekter av IS-utvärdering som jag,
genom min studie, funnit relevanta att behandla för att ge vägledning för hur verksamheter
kan nyttiggöra sig av utvärdering i informationssystemprojekt..
Delar i verksamhetsutvecklande utvärdering i informationssystemprojekt:
Process (avsnitt 8.1). I detta avsnitt ges en beskrivning av utvärderingsprocessen.
Utvärderingsprocessen grundar sig i och realiserar en pragmatisk ontologi och
epistemologi. Beskrivningen är i första hand utformad som en metodbeskrivning till stöd
för en utvärderare vid genomförandet en utvärdering. Avsnittet bygger på den, i kapitel 5,
empiriskt genererade metodskissen och vidareutvecklar den genom att tydliggöra faser och
aktiviteter i utvärderingsprocessen. Processbeskrivningen är resultatet av en reflekterande
analys där jag utgått från metodskissen och sedan växelvis använt, anpassat samt
rekonstruerat komponenter från metoderna FA/SIMM (avsnitt 4.2), BoU (avsnitt 4.3)
samt Guba och Lincolns konstruktivistiska utvärderingsmetod (avsnitt 6.3) för att
tydliggöra utvärderingsprocessen. I analysen har också mina erfarenheter om
utvärderingsmetod i användning ytterliggare bearbetats och reflekterats.
Kvalitetsmål (avsnitt 8.2). Avsnittet redogör för hur värden och kriterier guidar
utvärderingen. Olika typer av utvärderingar arbetar mot olika kvaliteter. Här redovisas vilka
kvalitetskrav som kan resas för en verksamhetsutvecklande utvärdering i IS-projekt.
Avsnittet utgår från Houses klassificering av utvärderingsansatser (avsnitt 6.1.3) och
diskuterar kvalitetsmål i basmetoderna FA/SIMM, BoU, konstruktivistisk utvärdering samt
de principer som guidat och vuxit fram under genereringen av metodskissen.
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Användning (avsnitt 8.3). I detta avsnitt diskuteras användning av
verksamhetsutvecklande IS-utvärdering i relation till olika faser i ett IS-projekt. Avsnittet
bygger på analysen av användning av utvärdering i relation till systemutvecklingsprojektets
faser (avsnitt 7.3).
Problem och förtjänster (avsnitt 8.4). redogör för problem och förtjänster som ansatsen
kan tänkas föra med sig i praktisk användning. Avsnittet bygger på problem och förtjänster
med den konstruktivistiska utvärderingsansatsen som redovisas i litteraturen (kapitel 6.4).
Multiparadigmmodell (avsnitt 8.5). Detta avsnitt redogör för hur jag uppfattar att
värderingar får praktiska konsekvenser. Genom att använda Lewis och Grimes (1999)
metod för att analysera ett fenomen ur olika paradigmatiska linser (avsnitt 7.4) har jag
utvecklat en multiparadigmmodell som beskriver IS-utvärdering utifrån olika paradigm
inom området.

8.1 Verksamhetsutvecklande IS-utvärdering: Processbeskrivning
Den process som realiserar en verksamhetsutvecklande utvärdering i IS-projekt beskrivs i
modellen i figur 8.1. Modellen beskriver arbetsgången i utvärderingsprocessen genom ett
antal arbetssteg.
INITIERA

Upprätta förutsättningsdokument

PRECISERA

Skapa en arena för utvärderingen
Identifiera intressenter

UTVÄRDERA

Planera dialogseminarier
Genomföra dialogseminarier

UTVECKLA

Åstadkomma förändring

Figur 8.1. Modell för verksamhetsutvecklande utvärdering i IS-projekt.

Jag har valt att tydliggöra fyra övergripande faser initiera, precisera, utvärdera samt
utveckla. Dessa faser markerar de huvudsakliga uppgifterna i utvärderingsarbetet och
beskrivs i följande avsnitt.
8.1.1 Initiera
Initieringen av utvärderingsprocessen görs genom att tydliggöra och fastställa
utvärderingens förutsättningar.
Upprätta förutsättningsdokument
Att fastställa utvärderingens förutsättningar innebär att utvärderare och uppdragsgivare
tillsammans upprättar ett kontrakt, kontraktet ges formen av ett förutsättningsdokument.
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Förutsättningsdokumentet fyller flera viktiga funktioner. En funktion är att skapa
samstämmighet i förväntningarna hos utvärderare, beställare och andra intressenter om
vad utvärderingen ska åstadkomma. Förutsättningsdokumentet är också ett officiellt
dokument som ger utvärderaren legitimitet och access till olika aktörer och dokument som
kommer att behövas i utvärderingsprocessen. En annan viktig funktion för
förutsättningsdokumentet är att utgöra ett kontrakt som eventuellt kan korrigeras eller
omförhandlas om något inträffar som medför att förutsättningarna för utvärderingen
ändras. De punkter som ett förutsättningsdokument bör behandla är:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Utvärderingens namn
Uppdragsgivarens namn (utvärderingsbeställare)
Uppdragsmottagaren (utvärderaren)
Utvärderingens syfte
Utvärderingsobjektet
Utvärderingsmetod och genomförande
Utvärderingsresultat
Finansiering

(1) Utvärderingens namn bör tydliggöra vad utvärderingen utvärderar.
(2) Uppdragsgivarens namn. Beställaren av utvärderingen namnges, utvärderingsuppdraget
kan beställas av en kombination av aktörer, dessa aktörer tydliggörs under denna rubrik.
Förutsättningsdokumentet ger utvärderaren en formell behörighet att ställa frågor i
organisationen och kontakta olika personer och grupper. I dessa kontakter redovisar
dokumentet vem uppdragsgivaren är samt uppdragsgivarens intentioner med
utvärderingen.
3).Uppdragsmottagaren. Utvärderarens namn och organisationstillhörighet, uppdraget kan
även utföras av ett team av utvärderare.
(4) Utvärderingens syfte. Denna typ av utvärderingsmetod är ett stöd för att utveckla
konsensus om:
•
utvärderingsobjektet och dess karaktäristika
•
utvärderingsobjektets processer och hur dessa bör utföras
•
vilka problem som existerar
•
samt vilka målsättningar som gäller
•
handlingsåtgärder för att utveckla utvärderingsobjektet eller verksamheten
Det övergripande syftet är att guida handlingsåtgärder, strävan är att utveckla explicita
formativa omdömen om det som utvärderas.
Vilka frågor som utvärderingen ska ge svar på avgörs under utvärderingsprocessen.
Utvärderingsprocessen avser att dels definiera vilka som är de viktigaste frågorna, inom
ramen för utvärderingens fastställda syfte, samt dels att besvara dessa frågor så långt det är
möjligt. I diskussionerna med utvärderingens beställare som fastställer utvärderingens
förutsättningar är det vara lämpligt att fånga och dokumentera de specifika frågor som
uppdragsgivaren finner viktiga att besvara. Uppdragsgivaren betraktas som en av
intressentgrupperna i utvärderingen.
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(5) Utvärderingsobjektet. Den typ av objekt som utvärderingsmetoden ger stöd för att
utvärdera är IS-projekt. Med IS-projekt avses processen att utveckla och/eller
implementera ett informationssystem i en verksamhet. Både utvecklingsprocessen och
informationssystemet som är under realisering kan vara objekt för utvärderingen.
Utvärderingsobjektet ska beskrivas i förutsättningsdokumentet. Man bör här vara
medveten om att beskrivningen ger en bild av utvärderingsobjektet. Under utvärderingen
kommer bilden av objektet att djupna och breddas allteftersom olika intressenter bidrar
med sina bilder av objektet. Objektet förändras och utvecklas givetvis också under
utvärderingstiden, även utvärderingens aktiviteter påverkar bilden av objektets karaktär.
Vid diskussionen om vad som utgör utvärderingsobjektet kan det också vara lämpligt att
börja inventeringen av möjliga intressenter i utvärderingen.
(6) Utvärderingsmetod och genomförande. Förutsättningsdokumentet bör beskriva
utvärderingsmetoden och det grundläggande synsätt som metoden bygger på (kan läggas i
ett appendix till förutsättningsdokumentet). Likaså bör en tidplan för
utvärderingsaktiviteterna utformas.
(7) Utvärderingsresultat. Karaktären och typen av utvärderingsresultat bör beskrivas.
Beskrivas ska också hur man tänker sig att dessa resultat ska användas i verksamheten och
vem som är mottagare av olika typer av utvärderingsresultat. Ett resultat av utvärderingen
kan vara en eller flera rapporter till uppdragsgivaren eller till andra mottagare av
utvärderingsresultat. Det kan också finnas andra, mer kreativa, lösningar på hur
utvärderingens resultat på bästa sätt tydliggörs och överlämnas till aktörer. En annan typ av
resultat är de personliga kunskaper som deltagare i utvärderingsprocessen genererar.
(8) Finansiering. Både utvärderingsuppdragsgivare och utvärderare måste ha klart för sig
vilka resurser som finns tillgängliga för utvärderingsarbetet.
8.1.2 Precisera
Att precisera utvärderingen innebär två huvudsakliga uppgifter, dels att skapa en arena för
utvärderingen samt dels att identifiera intressenter.
Skapa en arena för utvärderingen
För att kunna arbeta produktivt med en utvärdering måste utvärderaren skapa den arena
där utvärderingen ska äga rum. I detta skede har utvärderaren fyra viktiga uppgifter; att
göra entré och att etablera utvärderingsprocessen i verksamheten, att skapa förtroende, att
förstå verksamhetskontexten samt att utveckla en initial bild av utvärderingsobjektet.
I utvärderingsprocessen kan man skilja ut tre huvudsakliga parter. Parterna är
uppdragsgivaren,
utvärderaren
samt
de
övriga
intressenterna.
Genom
förutsättningsdokumentet skapas ett kontrakt mellan uppdragsgivare och utvärderare. I
detta tidiga skede är inte de övriga intressenterna aktivt involverade. Senare i
utvärderingsarbetet kommer olika intressentgrupper att involveras i ett aktivt
utvärderingsarbete, vilket i praktiken innebär att olika intressentgrupper enrolleras (värvas)
för ett utvärderingsuppdrag. Deltagande intressentgrupper förväntas bli tillgängliga för
utvärderingsprocessen. Via förutsättningsdokumentet får utvärderaren ett visst mandat och
viss legitimitet för att värva intressenter i utvärderingen. Beroende på verksamhetens
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uppbyggnad och utvärderingens omfattning bör former för enrolleringen av intressenter
tydliggöras och fördelas mellan uppdragsgivare och utvärderare.
Göra entré och etablera utvärderingen
Till att börja med måste utvärderaren göra entré och etablera sig som utvärderare i den
aktuella
verksamheten.
Utvärderaren
identifierar
centrala
aktörer
kring
utvärderingsobjektet, detta är delvis redan gjort i samband med att utvärderingsuppdraget
utformades. Centrala aktörer i projektet kan t.ex. vara projektledare, verksamhetsansvarig,
utvecklingsansvarig och/eller ekonomiskt ansvarig. Utvärderaren initierar både formella
och informella kontakter med de centrala aktörerna, i dessa kontakter tydliggörs vilka
andra personer som också är lämpliga att initiera en dialog med. Utvärderingen kommer att
kräva dialoger, möten, tillgång till dokument, intervjuer och dialogseminarier. För att
utvärderingen ska kunna få tillgång till olika personers arbetstid och till olika dokument
bör således olika aktörer bli insatta i formerna för utvärderingen.
Utvärderaren kan behöva ha en särskild beredningsgrupp för utvärderingsarbetet, en grupp
personer som införlivas i utvärderingsarbetet och som fungerar som kunskapskälla för
utvärderaren. Projektledaren och projektledarens arbetsgrupp kan vara en lämplig
beredningsgrupp. Förutom att fungera som kunskapskälla och ”dörröppnare” så blir också
denna grupp en kunskapsbehållare för tysta och svårdokumenterade kunskaper som
utvärderingen producerar, kunskaper som är viktiga att förvalta efter att utvärderaren
lämnat utvärderingsarbetet.
Utvärderaren arbetar med att förankra och begripliggöra utvärderingsprocessen hos de
centrala aktörerna. Ofta kan det vara lämpligt att inleda en kontakt genom att gå igenom
förutsättningsdokumentet. På detta sätt kommuniceras och förankras både syftet med
utvärderingen och de arbetsformer som utvärderingen kommer att kräva. Utvärderingens
resultat bygger på öppenhet och deltagande, utvärderaren har en pedagogisk uppgift i att
kommunicera utvärderingsprocessens former och förtjänster (och brister).
Skapa förtroende
Att göra entré och bli etablerad som utvärderare handlar samtidigt om att skapa förtroende
i de relationer som man knyter. Det är inte självklart att utvärderaren blir emottagen utan
invändningar bara för att hon har ett officiellt dokument som säger att hon har rätt att
ställa frågor. Olika aktörer kan ha sina skäl för att hålla inne med information som kan vara
viktig för utvärderingen. Sådana skäl kan t.ex. vara tidsbrist, brist på förtroende för
överordnades syften med utvärderingen, interna maktkamper, brist på förståelse för
utvärderingens bidrag. Förtroende mellan aktörer tar tid att bygga upp, utvärderaren måste
tydligt och uppriktigt ta sig an de frågor som utvärderingens aktörer ställer. Det finns
också en risk att utvärderaren blir en gisslan för dolda syften som utvärderingsbeställaren
inte tydliggjort vid initieringen av utvärderingen. Utvärderaren bör vara uppmärksam på
eventuella dolda agendor med utvärderingen för att kunna hantera en sådan situation. Det
går inte att bygga upp förtroendefulla relationer och undersökningssituationer om man inte
är medveten om och tydlig med vilka syften som realiseras i relationen.
Uppmärksamma och förstå verksamhetskontexten
Utvärderaren bör uppmärksamma och söka förstå den verksamhet som omger
utvärderingsobjektet. Genom de inledande kontakterna och dialogerna börjar sociala,
politiska och kulturella förhållanden tydliggöras. Att förstå verksamhetskontexten
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(värderingar, roller, nyckelpersoner, normer, regler, informations/beslutsvägar, praxis
o.s.v.) är viktigt av flera anledningar. Utvärderaren bör inte omedvetet anamma
intressentgruppers värderingar (t.ex. uppdragsgivarens) då detta kan medföra att viktiga
aspekter i utvärderingen förbises. Att förstå verksamhetskontexten är också av vikt för att
identifiera intressenter i utvärderingen samt för att se möjligheter för hur utvärderingens
resultat kan komma att användas i verksamheten.
Utveckla en initial bild av utvärderingsobjektet
Det är en god idé att göra en grafisk beskrivning av utvärderingsobjektet. Beskrivningen
bör vara enkel och samtidigt fånga utvärderingsobjektets delar, dess relation till
verksamheten samt de aktörer som är inblandade. En sådan modell av
utvärderingsobjektet kan bekräftas, kommenteras och justeras av olika aktörer. Ett sätt att
göra detta är att göra en snabb rekonstruktion av projektets ingående aktiviteter
tillsammans med projektledaren (som antagligen har mest kunskap om detta). Bilden kan
illustrera den process som utvärderas och de olika resultat som processen levererar, vilka
aktörer som tar emot resultat samt de målsättningar som styr processen.
En annan viktig källa för att bygga upp en tillräckligt god bild av utvärderingsobjektet för
att gå vidare i utvärderingsprocessen är de skrivna dokument som finns om
utvärderingsobjektet. Dokument som utvärderaren kan samla in är projektplaner,
behovsanalyser, kravspecifikationer, upphandlingsdokument, funktionsbeskrivningar,
uppföljningsdokument,
mötesprotokoll,
övergripande
policydokument
och
målbeskrivningar.
Syftet är här inte att göra en omfattande och detaljerad beskrivning av utvärderingsobjektet
utan en provisorisk bild som fungerar som underlag för att kunna identifiera de
intressenter som ska höras i dialogseminarierna. De insamlade dokumenten bör alltså inte
detaljstuderas i denna fas, utan det är viktigare att gå vidare för att samla in angelägenheter
om utvärderingsobjektet från de olika intressentgrupperna. Dokumenten kommer till
användning senare i utvärderingsprocessen. Bilden fungerar också som en definition och
avgränsning av utvärderingsobjektet.
Identifiera intressenter
Utvärderingen kommer att spegla intressentgruppernas mål, problem, frågeställningar och
förändringsförslag om utvärderingsobjektet och dess omgivning. När man väljer vilka
grupper och personer som ska inkluderas i utvärderingen så väljer man samtidigt vilka
perspektiv och uppfattningar som ska åskådliggöras och bli verksamma. Utvärderaren är
ansvarig för vilka gruppers intressen som inkluderas i utvärderingen. För att få en rik bild
av utvärderingsobjektet bör så många intressentgrupper som möjligt inkluderas. Samtidigt
måste man ta hänsyn till de resurser som är tillgängliga för utvärderingen. Hur många
grupper som ska höras blir en avvägning mellan behovet av en rik beskrivning av
utvärderingsobjektet och utvärderingens resurser.
Definiera intressentgrupper
Guba och Lincoln (1989) definierar intressenter (stakeholders) enligt följande. Intressenter
är de som på något påverkas av utvärderingen, grupper som utvecklar, använder eller
implementerar evaluanden, grupper som på något sätt är förmånstagare samt grupper som
påverkas negativt av evaluanden – som utsätts för någon typ av risk. De tre grupperna kan
sammanfattas som agenter, förmånstagare och risktagare.
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Genom de inledande aktiviteterna bör utvärderaren kunna urskilja olika intressentgrupper.
Om man gjort en provisorisk bild av utvärderingsobjektet så hjälper den till att tydliggöra
intressenterna. De som deltar i systemutvecklingen är agenter, de som är tänkta användare
av informationssystemet som är underrealisering bör vara förmånstagare. I båda dessa
grupper finns det antagligen också risktagare men de kan också finnas på andra ställen i
verksamheten och vara grupper eller personer som indirekt påverkas av projektet eller det
framtida informationssystemet. Utvärderaren kan med fördel identifiera intressentgrupper,
med hjälp av en brainstormingprocedur, i beredningsgruppen. Utvärderingen bör vara
öppen för att inkludera fler intressentgrupper under utvärderingsprocessens gång.
Identifiera utvärderingsanvändning
Ytterliggare ett påpekande bör göras om att från början arbeta med frågan om hur
utvärderingsresultaten kan komma till användning. Utvärderaren bör börja planeringen av
vem som ska ta över ansvaret för de angelägenheter som utvärderingen kommer att peka
på. Utvärderingen är meningslös om den inte lyckas omplacera de kunskaper som byggs
upp i utvärderingsarbetet så att de kan stanna i och förvaltas av organisationen. Frågor att
ställa är Vem eller vilka kommer att kunna bruka och förvalta de kunskaper som
utvärderingen genererar? Vilka former är möjliga och tillgängliga för att förvalta
utvärderingsresultaten och för att sätta dem i bruk? Under utvärderingsprocessens gång
kommer det att utkristalliseras vilka aktörer som har potential att omsätta
utvärderingsresultaten i handling. Det är viktigt att de kontaktas och blir medvetna om sin
roll. Dessa personer bör hållas underrättade om utvärderingens framåtskridande, de
kommer också att få en aktivare roll i arbetet mot slutet av utvärderingsprocessen.
8.1.3 Utvärdera
I den här fasen utförs de utvärderande handlingarna och inbegriper uppgifterna att planera
och genomföra dialogseminarier. Den övergripande utvärderingsprocessen, figur 8.2,
innebär att separata intressentgrupper arbetar fram konsensuella uppfattningar om vad
som är angeläget kring utvärderingsobjektet med hjälp av metodiken dialogseminarium. I
figur 8.2 visas hur de olika intressentgrupperna bildar ett utvärderingsresultat av
konsensusgjorda angelägenheter. Angelägenheterna är strukturerade kring handlingar, mål,
problem och handlingsåtgärder. I ett avslutande dialogseminarium förhandlades de
slutgiltiga beskrivningarna och värderingarna av representanter från intressentgrupperna i
en tvärgrupp med representanter från de tidigare dialogseminarierna. Dialogen i
seminarierna bygger på principer om störningsfri kommunikation enligt Habermas (se
Alvesson & Sköldberg, 1994), där seminariets deltagare förväntas vara begripliga,
trovärdiga (sanna), legitima (representativa) och uppriktiga.
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Figur 8.2. Utvärderingens principiella struktur.

I Gubas och Lincolns metodologi används öppna intervjuer som huvudsaklig källa för att
fånga olika intressenters angelägenheter i fråga om utvärderingsobjektet (Guba & Lincoln,
1989). Intervjuprocessen startar med att en respondent ombeds att beskriva och
kommentera det mest centrala om utvärderingsobjektet i personliga termer. Utvärderaren
fångar intressentens claims, concerns och issues (se avsnitt 6.3.2). Nästa respondent i
intervjuprocessen, gärna någon med motsatt eller annorlunda uppfattning om evaluanden,
kan identifieras med hjälp av den förra respondenten. Mellan intervjuerna analyserar
utvärderaren centrala teman, begrepp, idéer, värden och angelägenheter till en initial
formulering av den första respondentens konstruktion. Denna dataanalysmetod, konstant
jämförelse, bygger på Glaser och Strauss metodologi från 1967 (Lincoln & Guba, 1984).
Nästa respondent ges samma frihet att uttrycka det den finner angeläget ifråga om
evaluanden. Respondenten ombeds även att kommentera den första respondentens
angelägenheter. Processen fortsätter inom en intressentgrupp till dess att inga nya
angelägenheter presenteras. Det spelar ingen roll var utvärderaren börjar sina intervjuer,
under genomförandet identifieras fler intressenter och fler intressentgrupper. På detta sätt
utvecklas en gemensam konstruktion av utvärderingsobjektet.
Det arbetssätt som jag föreslår här för att samla intressenternas angelägenheter skiljer sig
från Gubas och Lincolns intervjuprocess. Arbetssättet som jag föreslår har jag valt att kalla
dialogseminarium. I ett dialogseminarium samlas deltagarna i en intressentgrupp för att
gemensamt identifiera det som är angeläget ifråga om evaluanden. Dialogseminariets
arbetsform har likheter med det arbetssätt som beskrivs i BoU-metoden (avsnitt 4.3).
Dialogseminariets arbetsformer har också vuxit fram som praxis i arbeten med
förändringsanalys utifrån FA/SIMMs metodik.
Ett dialogseminarium söker uppnå liknande resultat som den intervjuprocess som beskrivs
av Guba och Lincoln men med hjälp av en annan arbetsform. Resultatet som eftersträvas
är en gemensam konstruktion, i form av explicita beskrivningar samt personlig kunskap, av
utvärderingsobjektet som byggs utifrån individers personligt artikulerade erfarenheter om
utvärderingsobjektet.
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I arbetet med att utveckla en gemensam konstruktion av utvärderingsobjektet används
centrala begrepp som utvärderaren ställer frågor kring. I Gubas och Lincolns modell är det
claims, concerns och issues (CC&I) som utgör de centrala beskrivningselementen.
Evaluanden tolkas, reflekteras och beskrivs alltså huvudsakligen i termer av CC&I:s.
FA/SIMM har en annan uppsättning av centrala begrepp som organiserar undersökningen.
De begrepp som används som organiserare i FA/SIMM är mål, problem och handlingar.
Jag förespråkar användningen av mål, problem och handlingar för att tolka intressenters
angelägenheter. Mål, problem och handlingar uppfattas således som essentiella för att göra
en beskrivning av utvärderingsobjektet. För att underlätta och åstadkomma en genomlyst
värdering av ett objekt stöds analysen och beskrivningen av mål, problem och aktiviteter
med grafiska modelleringstekniker med bestämd notation (se avsnitt 4.2).
Jag använder begreppet angelägenheter som en sammanfattande benämning av
intressenternas uppfattningar om utvärderingsobjektet (utifrån mål, problem och
handlingar). CC&I motsvarar också angelägenheter men då särkilt organiserade enligt
claims, concerns och issues.
Planera dialogseminarier
I den föregåendefasen av utvärderingsarbetet har intressentgrupper identifierats.
Intressentgrupperna kontaktas nu och inbjuds att delta i utvärderingsprocessen.
Intressentgrupperna kommer att arbeta tillsammans i seminarier som bygger på en öppen
och förutsättningslös dialog om utvärderingsobjektet med utgångspunkt i deras egna
erfarenheter. En sådan dialog bör idealt omfatta 7-8 personer, hellre färre än fler. Om
intressentgruppen är stor kan den delas i mindre grupper eller så genomförs
dialogseminariet med personer som har legitimitet att representera hela intressentgruppen.
Det finns i huvudsak tre sätt att sätt igång arbetet i en grupp:
•
Utvärderaren startar arbetet genom en brainstorming i gruppen för att identifiera
de aspekter som deltagarna finner vara angelägna om utvärderingsobjektet.
•
Utvärderaren ber var och en av deltagarna i förväg om att upprätta och medta en
förteckning över angelägenheter och frågor om utvärderingsobjektet.
•
Utvärderaren gör i förväg en egen listning av angelägenheter som presenteras för
gruppen. En sådan lista kan genereras av utvärderaren själv, utvärderaren och
beredningsgruppen eller genom en sammanställning av andra gruppers
angelägenheter.
Genomföra dialogseminarier
Genomförandet att dialogseminarier kan vara en omfattande process om många
intressentgrupper ska involveras. Processen involverar själva arbetet i dialogseminariet och
infogandet av flera dialogseminarier. Litteratur, dokument och andra externa källor kan
komma att studeras för att besvara frågor som reses i seminariegrupperna. Arbetet avslutas
med dialogseminarium i en tvärgrupp, bestående av representanter från de avslutade
dialogseminarierna, där den upparbetade massan av angelägenheter gemensamgörs och
förhandlas.
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Arbeta i dialogseminarium
Den gemensamma kunskapsutvecklingsprocessen i dialogseminariet kan beskrivas genom
ett antal arbetssteg. Processen är inte linjär och troligtvis flyter dialogen i seminariet fram
och tillbaka mellan arbetsstegen. Denna process beskrivs nedan i sju steg som illustreras i
figur 8.3.
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Figur 8.3. Dialogseminariets process.

(1) Identifiera angelägenheter från deltagarnas erfarenheter
Deltagarna börjar arbetet med att identifiera angelägenheter genom att berätta om sina
erfarenheter av, upplevelser från samt synpunkter på utvärderingsobjektet. Deltagarnas
individuella angelägenheter artikuleras, deltagarna börjar se att de har gemensamma
erfarenheter.
(2) Utveckla beskrivningar
Deltagarna åskådliggör sina tankar i analyser och bilder. Angelägenheter börjar namnsättas
och etiketteras/kodas. Fler angelägenheter reflekteras. Frågor som deltagarna arbetar med
är ”Är det viktigt?”, ”Vad handlar det om?”, ”Hur uppfattar andra personer i gruppen
detta?”, ”Vilken etikett kan vi sätta på det vi talar om?”.
(3) Utveckla gemensamma konceptualiseringar
Erfarenheterna i gruppen kombineras och konceptualiseringar kan göras av den
gemensamma (intersubjektiva) kunskapsbasen. Genom dialogen preciseras och förhandlas
utvärderingsobjektets särdrag och processer.
(4) Strukturera och analysera
De koncept som dialogen behandlar kopplas till målföreställningar, till problem och
problemsamband samt till uppfattningar om olika flöden av aktiviteter/handlingar och
samband mellan dessa. De grafiska verktygen målanalys, problemanalys och
handlingsanalys kan användas direkt i processen av utvärderaren för att utveckla klarare
beskrivningar av angelägenheter och samband. Mål, problem och handlingar ger en
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struktur för att hantera den komplexa dialogen. Begreppen fungerar också som
processförare och frågefokuserare, de hjälper utvärderaren att ställa frågor, exempelvis
”Vad är orsaken till det här problemet?”, ”Hur menar Du att man borde göra istället?”,
”Om det här är problemet menar Du då att målsättningen är denna?”.
(5) Dokumentera
De grafiskt stödda analyserna fungerar även som dokumentation och underlag i den
iterativa processen. Beroende på utvärderingens omfattning och ambitionsnivå så behöver
gruppen träffas vid flera tillfällen. Utvärderaren sammanställer och dokumenterar de
upparbetade angelägenheterna runt problem, mål och handlingar efter varje session. Olika
centrala teman eller problem/frågeområden har framträtt under processen, dessa teman
eller kategorier görs tydliga och strukturerar dokumentationen. Nästa dialogseminarium
inleds med att gå igenom förgående seminariums dokumentation för att bekräfta, förkasta,
revidera och bättre formulera den gemensamma beskrivningen av utvärderingsobjektet.
(6) Relatera till aktuella mål i organisationen
Huvudfrågan för gruppen här är hur de vill använda det de kommit fram till om
utvärderingsobjektet för att förbättra utvärderingsobjektet och verksamheten.
Dialogseminariet har behandlat mål på olika nivåer. Dels målen som är verksamma för
utvärderingsobjektet och dels mål för verksamheten i stort. Utvärderingsobjektet ska bidra
till verksamheten. Många problem som diskuterats handlar troligtvis om diskrepansen
mellan de mål och kvaliteter som utvärderingsobjektet realiserar och målen för
verksamheten. Seminariedeltagarna relaterar värderade angelägenheter till aktuella mål i
organisationen vilket innebär att en agenda för olika handlingsåtgärder börjar utvecklas
samt en prioriteringsordning för dessa.
(7) Utveckla konsensus om handlingsåtgärder
Efterhand under processen faller konsensusgjorda handlingskonsekvenser och
åtgärdsförslag ut av den gemensamma analysen. Dessa sorteras ut som gemensamgjorda
(konsensusgjorda) utvärderingsresultat och läggs antingen åt sidan som möjliga
rapporteringskomponenter eller också ska dessa åtgärdas direkt vilket kräver att ansvar och
befogenheter ska beslutas och tilldelas. Processen fortgår till dess att gruppen, så lång det
går, konsensusgjort mål, problem och handlingar samt de handlingsåtgärder som de pekar
på. Mot slutet av arbetet i en intressentgrupp samlar man icke konsensusgjorda
angelägenheter i en restpost (utvecklingslista).
Resultatet av dialogseminariet i en intressentgrupp är en gemensam beskrivning av
utvärderingsobjektet i termer av mål, problem, handlingar och handlingsåtgärder. I
dialogseminariet har också en förteckning över handlingsåtgärder upparbetats. Vissa
åtgärder kanske har uppfattats som akuta och redan påbörjats, effekterna av dessa
förändringar kan återkomma som föremål för värdering. Detta resultat ska så småningom
integreras med andra intressentgruppers utvärderingsresultat.
Ett annat resultat av dialogseminariet är att de modeller och analyser som utvecklats under
seminariet har integreras i deltagarnas personliga kunskapsbas (jämför med BoU-metoden).
Denna kunskap kan användas i de fortsatta ordinarie arbetsuppgifterna. I BoU-metoden
kallas denna kunskap operationell kunskap. Den operationella, personliga kunskapen är en
viktig konsekvens av arbetsformen och ett viktigt resultat i utvärderingen. Efter
deltagandet i seminariet har varje deltagare personlig kunskap om gemensamma och
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värderade koncept, och dessa kunskaper har tydliga handlingsimplikationer i det dagliga
arbetet.
Utvärderarens roll och uppgift i dialogseminariet är att handleda processen. Utvärderaren
fungerar som moderator och koordinerar dialogen. Utvärderaren har uppgiften att bjuda in
och involvera alla deltagare i dialogen samt att utveckla ett klimat som stödjer deltagarna i
att vara begripliga, trovärdiga (sanna), legitima (representativa) och uppriktiga.
Utvärderaren agerar också fokushållare genom att ta upp lösa trådar som lämnas för
snabbt och genom att se till att gruppen kommer till avslut. Utvärderaren ansvarar för
dokumentationen och för att relatera det som förhandlas till tidigare dokumentation och
dialog.
Infoga flera dialogseminarium
Arbetet med att definiera utvärderingsobjektet och dess angelägenheter pågår parallellt i
flera intressentgrupper. Under processen kommer kanske ytterligare intressentgrupper att
identifieras. Hur många intressentgrupper som involveras beror av utvärderingens
omfattning, ambition och tillgång till resurser. Man bör vara medveten om att
utvärderingsarbetet tar tid. Samtidigt vill jag poängtera att om man inte avsätter tillräckligt
med tid, för en genuin undersökning, kan utvärderingsarbete vara meningslöst och ge
nonsensresultat som inte guidar framtida handlingar. Mot slutet av processen finns flera
intressentgruppers beskrivningar av utvärderingsobjektet. Grupperna har också utarbetat
en (prioriterad) åtgärdslista samt en förteckning över utvecklingsområden som gruppen
funnit viktiga men som de valt att inte involvera i utvärderingen (en restpost).
Studera litteratur, dokument och andra externa källor
Under arbetet i dialogseminarierna tydliggörs områden om vilka deltagarna inte har
tillräcklig information om. Utvärderaren kanske får i uppdrag av gruppen att samla in den
informationen (regelverk, lagar, andra utvärderingsresultat, en separat studie etc.) för att
man ska kunna gå vidare i arbetet med att definiera angelägenheter och utveckla
konsensus. Utvärderaren kan och bör addera externa kunskapskällor till processen för att
undanröja oklarheter.
Utföra avslutande förhandling
De olika intressentgruppernas beskrivningar och värderingar ska nu bearbetas till en
gemensam beskrivning och värdering. Arbetsformen är också här dialogseminariet men
deltagare är nu representanter för respektive deltagande intressentgrupp. Deltagare i det
avslutande dialogseminariet är också de personer som utkristalliserats som
utvärderingsresultatmottagare om de inte utgör en egen intressentgrupp. Utvärderaren
förbereder materialet som tagits fram under utvärderingsprocessen. Intressentgruppernas
beskrivningar är givetvis det centrala underlaget. Utvärderaren kanske ytterligare måste
tydliggöra och definiera angelägenheter och handlingsåtgärder. Klargöranden görs om
motstridiga intressen t.ex. målkonflikter eller angelägenheter som pekar på olika
handlingsåtgärder. Mer information kan behöva tillföras för att kunna sönderdela
motstridande uppfattningar och för att utveckla en konsensuell uppfattning. En sortering
av materialet måste göras så att det blir bearbetningsbart i den avslutande
förhandlingsgruppen. Motsättningar och partsintressen ska inte dominera det avslutande
arbetet utan engagemang för att åstadkomma konsensusgjorda verksamhetsförbättringar är
drivkraften.
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Det avslutande dialogseminariet arbetar sig igenom de angelägenheter som identifierats i
den föregående utvärderingsprocessen enligt samma arbetsform som tidigare. I den här
situationen får man en överblick över alla aspekter som behandlats under utvärderingen
vilket leder till en rekonstruerad bild av utvärderingsobjektet. Resultatet är rekonstruerade
målformuleringar, konsensusgjorda problemuppfattningar och problemsamband för olika
områden av evaluanden, gemensam uppfattning om utvärderingsobjektets processer samt
en prioriterad agenda för förändringsåtgärder. Gruppen kommer att behandla
angelägenheter där konsensus är svår eller omöjlig att uppnå. I dessa fall får man arbeta
fram praktiska kompromisser. Processen fortskrider så långt som förutsättningarna tillåter,
till slut avslutas processen på grund av att tid och resurser är uttömda. De angelägenheter
som är obehandlade dokumenteras tydligt och bildar en restpost. Restposten bör förvaltas
och kan t.ex. återbrukas i nästa utvärderingsprocess.
8.1.4 Utveckla
Utveckling har fått en egen rubrik i utvärderingsansatsen. Ansatsen poängterar att
användning av utvärderingsresultaten är själva anledningen till att genomföra
utvärderingen. De resultat som utvärderingen genererar ska användas för att utveckla
utvärderingsobjektet och den framtida verksamheten.
Utvärderingsansatsen realiserar en särskild syn på hur utveckling går till. Utveckling utförs
av individer genom kunnigt handlande. Utfallet av utvärderingen som ska guida framtida
handlingsdispositioner är av olika typer:
•

Produkt - Utvärderingens produkt är den slutliga beskrivning av
utvärderingsobjektet som görs i den avslutande förhandlingen. Produkten består av
en rekonstruktion av utvärderingsobjektet samt en agenda för utvecklingsåtgärder.
En del utvecklingsåtgärder har i processen uppfattats som akuta och redan
påbörjats.

•

Förväntade produkteffekter - De förväntade produkteffekterna är den verkan som
aktörerna vill åstadkomma genom att genomföra utvecklingsåtgärderna.

•

Processeffekter - Processeffekter är den operationella kunskapen som varje
deltagare i dialogseminarierna utvecklar genom utvärderingsprocessen.

Åstadkomma förändring
Meningen är att åstadkomma en positiv förändring genom att förstå, ta vara på och nyttja
de olika typerna av resultat som utvärderingen genererar.
Använda utvärderingsresultat
De olika typerna av utvärderingsresultat görs verksamma och förändrar och utvecklar
verksamheten och utvärderingsobjektet på olika sätt.
Utvärderingsprodukten är det mest explicita utvärderingsresultatet. I verksamheten måste
det finnas mottagare av utvärderingsprodukten. Det är deras ansvar att översätta
utvärderingsprodukten i konkret handling. För att åstadkomma detta kan det krävas att
produkten bearbetas ytterliggare för att bli implementeringsbar och för att koordineras
med andra utvecklingsåtgärder i organisationen.
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Förväntade produkteffekter är de, genom utvärderingsprocessen, modellerade och
definierade övergripande målen. Utvärderingsprodukten är medel för att uppnå dessa mål,
produkten kan också ses som hypoteser om hur dessa kan uppnås. Om den grupp som
ansvarar för implementeringen av utvärderingsprodukten kommer till insikt om att
åtgärderna inte leder till de förväntade effekterna bör handlingsplanerna omarbetas. När
flera förändringar införs är det troligt att dessa påverkar varandra på ett sätt som det inte
varit möjligt att förutse. På detta sätt vägleder de förväntade produkteffekterna
utvecklingsarbetet.
Processeffekter är de förändrade personliga handlingsagendorna hos de enskilda
individerna. Den operationella kunskapen skapar förändring i intressenternas ordinarie
arbetsutförande. Processeffekter av utvärderingen är implicita och svåra att kontrollera
eller att förutsäga. Processeffekter av utvärderingen startar direkt i och med deltagandet i
dialogseminarierna och påverkar utvärderingsobjektet under tiden som objektet utvärderas.
Rapportera utvärderingen
Rapporteringen kan skilja sig mot traditionell utvärderingsrapportering som ofta beskriver
utvärderingsfrågan, sedan grundligt metoderna för insamling och bearbetning av data och
slutligen några rekommendationer. I denna typ av utvärdering redogör rapporten för
mening och tolkningar av ”fakta” om utvärderingsobjektet. Syftet med en
utvärderingsrapport är att ge förståelse av de gemensamgjorda angelägenheterna så att
mottagaren kan bilda sin egen uppfattning av situationen och de föreslagna åtgärderna.
Det kan ibland finnas skäl för att skriva flera rapporter för olika intressentgrupper och för
de som ska implementera och förvalta utvärderingsresultaten. Det finns ingen anledning
att skriva en rapport utan en tydlig mottagare som har en bestämd användning av
rapporteringen. Former för rapportering bör diskuteras under det avslutande
dialogseminariet.
Det kan också vara så att pappersrapporten inte uppfattas som den mest användbara
formen för att rapportera utvärderingsresultatet särskilt om utvärderingsprocessen används
formativt. Beroende på vad som fokuseras i utvärderingen och vem som tar emot
resultaten bör formen för resultaten anpassas utifrån situationen. Utvärderingens resultat
kan rapporteras i form av åtgärdslistor, kravspecifikationer på informationssystemet,
rutinbeskrivningar, termkataloger, riskanalyser, problemanalyser, gränssnittförlag,
informations- och beslutsmöten, processflöden, målanalyser, ordlistor, revidering av
projektplanen, utbildningsspecifikationer o.s.v.
Det är viktigt att alla som ingår i utvärderingsprocessen är medvetna om formerna för
rapporteringen av resultat och hur resultaten ska brukas i sammanhanget.
8.1.5 Sammanfattande processbeskrivning
De olika faserna och uppgifterna sammanfattas textuellt i strukturen nedan:
INITIERA
Upprätta förutsättningsdokument
PRECISERA
Skapa en arena för utvärderingen
- Göra entré och etablera utvärderingen
- Skapa förtroende
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- Uppmärksamma och förstå verksamhetskontexten
- Utveckla en initial bild av utvärderingsobjektet
Identifiera intressenter
- Definiera intressentgrupper
- Identifiera utvärderingsanvändning
UTVÄRDERA
Planera dialogseminarier
Genomföra dialogseminarier
- Arbeta i dialogseminarium
- Infoga flera dialogseminarium
- Studera litteratur, dokument och andra externa källor
- Utföra avslutande förhandling
UTVECKLA
Åstadkomma förändring
- Använda utvärderingsresultat
- Rapportera utvärderingen

8.2 Verksamhetsutvecklande IS-utvärdering: Kvalitetsmål
I avsnitt 6.1.3 diskuterade jag olika strategier för utvärdering, målbaserad, målfri,
professionell samt deltagande, utifrån House (1980). Utvärderingsobjektets kvalitet och
likaså utvärderingens kvalitet uppfattas utifrån de olika principiella strategierna.
De kvalitetskriterier som vägleder den verksamhetsutvecklande utvärderingsansatsen följer
övergripande kvalitetsmål och kvalitetskriterier för den deltagande utvärderingsstrategin. I
den deltagande utvärderingen uppfattas utvärderingsobjektets kvalitet i termer av
deltagarnas uppfattningar och angelägenheter. Mål och kriterier för utvärderingsobjektet
genereras av utvärderingsobjektets (samtliga) intressenter genom utvärderingsprocessen.
Utvärderingens kvalitet ligger i hur autentiskt utvärderingsprocessen tydliggör intressenters
angelägenheter samt i hur väl processen genererar förståelse för utvärderingsobjektet.
Den verksamhetsutvecklande IS-utvärderingen ärver sina kvalitetskriterier från de metoder
som den bygger på. Både BoU och FA/SIMM vägleds av kriterier och principer för god
kommunikation i en social process. Den konstruktivistiska utvärderingen poängterar att
utvärderingen ska belysa alla intressenters uppfattningar och att utvärderingsprocessen
genererar lärande och förståelse hos intressenterna.
BoU-metoden (Stridh, 2001) skapar en kunskapsutvecklingsprocess som omvandlar tyst
subjektiv individuell kunskap till tyst intersubjektiv operationell kunskap via
explicitgörande. Metoden diskuterar inte explicit sina kvalitetsideal. Jag uppfattar att de
kvalitetskriterier som kan sägas gälla för BoU-metodens dialogiska process är Habermas
principer om störningsfri kommunikation (Alvesson & Sköldberg, 1994). Deltagarna
förväntas vara begripliga, trovärdiga (sanna), legitima (i överensstämmelse med aktuellt
värdesystem) och uppriktiga. Utvärderaren ansvarar för att åstadkomma ett klimat som
möjliggör en sådan störningsfri kommunikation.
FA/SIMM (Goldkuhl & Röstlinger, 1988) bygger på ett antal kvalitetsprinciper som står i
samklang med störningsfri kommunikation, FA/SIMM pekar även på kvaliteter i
problemlösning och beslutsfattande. FA/SIMMs kvalitetsprinciper kan sammanfattas i:
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- Välgrundad problemlösning genom kritisk reflektion
- Förutsättningslös analys, ifrågasättande och kreativ kunskapsutveckling
- Genuin dialog, aktiv samverkan och allsidig legitimering
- Genomskinlighet i processen och i beslutsfattande
Guba och Lincoln (1989) bidrar med en genomgripande diskussion om kvalitetskriterier
för den konstruktivistiska utvärderingen (avsnitt 6.3.4). De är explicita med att resultatet av
utvärderingen ska leda till förändrad handling, de utgår från att världen är i ständig
tillblivelse samt att bedömningen av något är en social och gemensam process. Den
konstruktivism som Guba och Lincoln representerar är, som jag ser det, relativt pragmatisk
i sin utövning. De övergripande målen för kvalitet diskuteras i termer av:
Trovärdighet
- Tillförlitlighet (kan jämställas med intern validitet)
- Överförbarhet (svarar mot extern validitet)
- Pålitlighet (svarar mot reliabilitet)
- Verifierbarhet (svarar mot objektivitetskriteriet)
Autenticitet
- Rättvisa
- Ontologisk autenticitet
- Lärande autenticitet
- Katalytisk autenticitet
- Taktisk autenticitet
De principer som guidade och växte fram vid generering av metodskissen på
arbetsförmedlingen (avsnitt 5.4.2) poängterar dialogen i dialogseminariet som en form för
att utveckla en gemensam värdering av utvärderingsobjektet. Kvaliteterna i
dialogseminariet är att erkänna och tillvarata individers erfarenheter samt att använda dessa
för att skapa en gemensam kreativ handlingsdisposition för att guida kommande utveckling
(exempel i tabell 5.3 och i figur 5.8). Utvärderingens kvalitet ligger också i hur väl
processen bidrar till användbara resultat (utvärderingsprodukt, produkteffekter och
processeffekter).
Verksamhetsutvecklande utvärdering poängterar starkare än den deltagande
utvärderingsstrategin (dit räknar jag BoU och konstruktivistisk utvärdering) vikten av att
åstadkomma handlingsåtgärder på bas av den gemensamgjorda förståelsen av
utvärderingsobjektet. Den verksamhetsutvecklande utvärderingen tillstår att människor i
en verksamhet har olika roller i form av organisatoriska positioner. Beroende på sin
organisatoriska roll har människor olika ansvar och befogenheter i verksamheten. Chefer
och andra ledare har ansvar och befogenhet för att tilldela och legitimera utrymme för
förändringar. Förändring åstadkommes delvis genom att formella beslut fattas och delvis
genom att enskilda individer ändrar sina handlingsdispositioner i de dagliga rutinerna
utifrån den kunskap de har om situationen.
I tabell 8.1 sammanfattas kvalitetsmål för verksamhetsutvecklande IS-utvärdering. Jag
utgår ifrån de kategorier som Guba och Lincoln tillhandahåller (avsnitt 6.3.4).
Trovärdighetsmålet motsvarar generella vetenskapliga kriterier för kvalitativa
undersökningar. Autenticitetsmålet motsvarar kriterier för det paradigm som utvärderingen
bottnar i, jag gör klarlägganden för kriterierna utifrån det pragmatiska paradigmet.
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Tabell 8.1. Kvalitetsmål och kriterier för verksamhetsutvecklande utvärdering i informationssystemprojekt.
Kvalitetsmål
Trovärdighet
(generella
vetenskapskvalitetskrav)

Kriterier
Tillförlitlighet
(intern
validitet)

Förtydligande
Samma som konstruktivistisk utvärdering

Överförbar
(extern
validitet)
Pålitlig
(reliabilitet)

Samma som konstruktivistisk utvärdering

Verifierbar
(objektivitet)
Autentisk
(enligt det
pragmatiska
paradigmet)

Rättvis

Ontologisk

Lärande

Katalytisk

Taktisk

Samma som konstruktivistisk utvärdering.
En ytterliggare aspekt av pålitlighet aktualiseras i samband med
dialogseminariet. Processen gör antagandet att deltagarna är: begripliga,
trovärdiga, legitima samt uppriktiga. Utvärderaren arbetar pedagogiskt för
att åstadkomma ett klimat som möjliggör störningsfri kommunikation.
Samma som konstruktivistisk utvärdering.
Användningen av grafiska analysverktyg från FA/SIMM ger stöd för
spårbarhet.
Alla intressentgrupper identifieras. Deltagande i utvärderingsprocessen
görs utifrån en avvägning om vad som är praktiskt genomförbart.
Avvägningen ska redovisas.
Utvärderingsobjektet beskrivs utifrån intressenters personliga erfarenheter
med särskilt fokus på dess aktiviteter och handlingar och de konsekvenser
de ger upphov till. Målsättningar och problem undersöks. Framtida
handlingsdispositioner gemensamgörs.
Utvärderingsprocessen breddar individens (och gruppens) kunskaper och
erkänsla för andra individers och gruppers och gruppers uppfattningar om
utvärderingsobjektet. Processen utvecklar personliga kunskaper om egna
och andra individers handlingsdispositioner.
Processen katalyserar handlingsåtgärder. Dels via formella (och genom
processen välinformerade) beslut. Dels direkt genom individers ökade
operationella kunskap samt de legitimerade målsättningar som utvecklas i
utvärderingsprocessen.
I utvärderingsprocessen tydliggörs kontinuerligt handlingsåtgärder. Dessa
bör under utvärderingsprocessen ageras på, roller, ansvar och
befogenheter bör tydliggöras och tilldelas. Under utvärderingens förlopp
kommer således ”testade” handlingsåtgärders konsekvenser att återkomma
som föremål för värdering.

8.3 Verksamhetsutvecklande IS-utvärdering: Användning
Den verksamhetsutvecklande utvärderingsansatsen utgår från att utvärderingsobjektet i
första hand uppfattas som en process, en serie av mänskliga aktiviteter och handlingar som
strävar efter att uppnå särskilda mål. Den specifika process som utvärderas är
systemutvecklingsprocessen, systemutvecklingsprocessen är en designprocess som syftar
till att åstadkomma ett informationssystem. Det som designas i SU-processen är
verksamhetshandlingar och IT-baserade lösningar för dessa. I den verksamhetsutvecklande
utvärderingsansatsen uppfattas utvärderingsobjektet i termer av intressenternas
uppfattningar och angelägenheter, ansatsen är förutsättningslös vad det gäller vilka fakta
om utvärderingsobjektet som är relevanta att fokusera. Det innebär att både uppfattningar
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om informationssystemet och om systemutvecklingsprocessen är relevanta att behandla i
utvärderingen, om det är sådana aspekter som intressenterna finner angelägna.
Utvärderingsansatsen är ännu inte prövad i ett systemutvecklingsprojekt17. Jag vill föra en
diskussion om vilka funktioner som utvärderingsansatsen kan ha i ett praktiskt
systemutvecklingssammanhang. Jag menar att utvärderingsansatsen kan användas i olika
faser i ett systemutvecklingsprojekt, utvärderingen har då olika funktioner och ger stöd för
olika typer av beslut och handlingar i den aktuella fasen.
I behovsanalysfasen kan ansatsen användas för att identifiera och värdera
förändringsbehov inför ett potentiellt systemutvecklingsprojekt. I denna fas är det
troligtvis är lätt att finna och att inkludera de entusiastiska intressentgrupperna i
utvärderingen men man bör också uppmärksamma att finna och inkludera de intressenter
som utsätts för någon form av risk i och med det tänkta projektet. Resultatet av en sådan
prognostisk utvärdering är dels identifierade förändringsbehov, tydliggjorda mål för
förändringen, tydliggjorda risker för förändringen samt en plan för det fortsatta arbetet.
Viktiga frågor att besvara i utvärderingen är om målen kommer att nås genom att
genomföra planerna och om planerna är realistiska och genomförbara.
I analys och designfasen kan ansatsen användas formativt för att ge projektet stöd i
utformningen
av
informationssystemet
och
stöd
i
utformningen
av
systemutvecklingsaktiviteter. Utvärderingen fungerar som ett instrument för hantering av
att målsättningar och realiseringar i projektet möter målsättningar i den verksamhet där
systemet ska implementeras.
I implementeringsfasen kan utvärderingen användas inledningsvis för att ge underlag för
implementeringsaktiviteter. Direkt efter implementering kan det finnas behov av att
undersöka hur implementeringen gått och för att skapa underlag till förvaltningsfasen. Det
är också möjligt att använda utvärderingsansatsen som ett verktyg i ett fortlöpande
förvaltningsarbete.
Två utvärderingsansatser som täcker alla projektfaser är Active Benefits Realisation (ABR)
(Remenyi & Sherwood-Smith, 1998) och Benefits Management (BM) (Farbey mfl., 1999a).
BM innehåller aktiviteter som designats för att garantera att organisationen erhåller de
förväntade nyttorna från en IT-investering samt för att upptäcka och hantera oväntade
nyttor. ABR-processen fokuserar projekthantering som ett medel för att identifiera,
definiera, monitorera och leverera affärsnytta som ett resultat av en IS-utveckling.
Det finns vissa likheter mellan den verksamhetsutvecklande utvärderingen och ABR/BM i
synen på att nyttja möjligheterna med utvärdering för att utveckla en bättre verksamhet.
Även den verksamhetsutvecklande utvärderingsansatsen skulle kunna användas
fortlöpande genom alla faser i systemutvecklingsprojektet. Skillnaden gentemot ABR/BM
är att ABR/BM i högre utsträckning fokuserar på ekonomiska aspekter där den
verksamhetsutvecklande utvärderingen fokuserar verksamhetens praktiska handlande.
Detta återspeglas också i vilka aktörer som ansatserna uppfattar som intressenter. En
skillnad är att den verksamhetsutvecklande utvärderingen söker realisera verksamhetsnytta
En mindre prövning av ansatsen har gjorts av studenter inom ramen för kursen Utvärdering av IT-system,
vårterminen 2005, där användningen av ett system i förvaltningsfasen utvärderades.
17
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genom att utgå från verksamhetens operativa individers erfarenheter där ABR/BM är en
mer ledningsinriktad ansats. Den verksamhetsutvecklande utvärderingen bottnar i
principer om individers sociala kunskapsprocesser, ABR/BM bottnar i principer om
styrning och ledning.
Studierna kring IS-utvärdering behandlar i huvudsak utvärdering enligt den målbaserade
ansatsen där chefer, ekonomer och andra beslutsfattare är referensgrupper i och adressater
till utvärderingen. I den verksamhetsutvecklande utvärderingen poängteras vikten av alla
intressenters kunskapsutveckling. Olika intressenters kunskapsutveckling jämställs i syfte
att skapa hållbar utveckling samtidigt som ansatsen också tar hänsyn till att olika
intressenters organisatoriska positioner medför olika ansvar för att implementera
förändring i verksamheten.

8.4 Ansatsens problem och förtjänster
Både Stufflebeam (2001) och Vedung (1998) diskuterar olika förtjänster med Gubas och
Lincolns utvärderingsansats, de pekar även på problem med ansatsen och den kritik som
riktats mot den (avsnitt 6.4). Dessa förtjänster och problem kan också sägas gälla för den
verksamhetsutvecklande utvärderingsansats som jag föreslår. De viktigaste problemen eller
svårigheterna respektive ansatsens förtjänster diskuteras nedan.
Problem
Den verksamhetsutvecklande IS-utvärderingen bryter mot ett traditionellt måluppfyllelse
mätande angreppssätt för att utvärdera projekt. Utvärderingsansatsen bygger på individers
engagemang och involvering i en beslutsprocess som dessa personer kanske normalt inte
deltar i. Om ”beslutskulturen” i den aktuella verksamheten är hierarkisk kan den föreslagna
utvärderingsansatsen verka främmande. Svårigheterna ligger då i att överlåta och fördela
beslutsansvar, och därmed makt, från ledningspositioner till utvärderingsobjektets
intressenter. Både ledning och intressenter kan vara ovana med ett sådant arrangemang
och risken finns att man i processen återupprättar de traditionsenliga beslutsvägarna.
De utvärderingsresultat som produceras av den verksamhetsutvecklande utvärderingen
innehåller kvalitativ information. Både innehållet i utvärderingsresultatet och dess
utformning kan vara annorlunda än vad organisationen är van med. Detta kan medföra
svårigheter med att veta hur man ska agera på den informationen. Vissa beslutsfattare
kanske har särskilda krav på rapporters utformning som denna typ av utvärdering inte
genererar. Även rapporteringsvägarna kan skilja sig mot de traditionella. Den föreslagna
utvärderingsprocessen involverar en mängd intressenter som bör återkopplas i
utvärderingens slutskede, särskilda rapporter kan behöva utvecklas för olika målgrupper.
De ovan diskuterade skillnaderna i beslutsvägar och rapporteringshantering kan ge upphov
till motstånd eller missförstånd som kan leda till ett underutnyttjande av utvärderingen.
En ytterliggare problematik finns i arbetsformen dialogseminarier. För att dialogerna ska
vara fruktbara bör de följa principerna för störningsfri kommunikation. Den störningsfria
kommunikationen uppnås genom att deltagarna är begripliga, trovärdiga, legitima samt
uppriktiga. Det finns en risk att intressenter inte är så väl insatta i utvärderingsobjektet och
därmed också svaga informanter. En annan risk är att deltagare agerar utifrån privata
maktintressen eller håller inne med viktig information för att de är ovana att uttrycka sig i
sådana här sammanhang.
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Förtjänster
Ansatsen vilar på demokratiska principer om rättvisa och ärlighet och ger genom praktiska
procedurer stöd för att involvera utvärderingsobjektets alla intressenter.
Utvärderingsansatsen vilar på en genomlyst och problematiserad värdegrund vilket är av
betydelse då värdegrunden praktiskt påverkar både användning av metoden och arbetet
med att vidareutveckla den.
Utvärderingsprocessen är lärande. Intressenter används som instrument i utvärderingen,
utvärderingen drar fördel av intressenters relevanta erfarenheter, deras kunskaper och
värderingsgrunder. Genom utvärderingsprocessen erhåller individer förståelse för andra
individers och gruppers erfarenheter och kunskaper. Processen är lärande för deltagande
parter oavsett om man når konsensus eller inte.
Utvärderingsprocessen är inriktad på att skapa användbara utvärderingsresultat. Ansatsen
bygger på individers deltagande i utvärderingsprocessen, vilket bidrar till att individer
stödjer och agerar för den förändring som utvärderingen pekar på.
Den föreslagna utvärderingsansatsen är verklighetsnära och praktisk. Dokumentation och
analys stöds genom välprövade grafiska notationsformer. Utvärderingsprocessen hanterar
och räknar med en komplex omgivning och mångamålsproblematik. Utvärderingsformen
kan anpassas till att utvärdera en del av ett projekt eller till att inbegripa hela projektet.
Genom att öka eller minska antalet intressentgrupper i utvärderingsprocessen kan man
också göra en anpassning för att undersöka mer specifika frågor.

8.5 IS-utvärdering: Multiparadigmmodell
Vi behöver kunna diskutera metoder och strategier för att utvärdera IS-projekt och
därigenom fortsätta att utveckla goda praktiska metoder för utvärdering. Inom
forskningsområdet som behandlar IS-utvärdering menar en mängd forskare att vi behöver
utveckla mer kunskap om interpretativa metoder för utvärdering (t.ex. Walsham, 1999;
Remenyi & Sherwood-Smith, 1999; Farbey mfl., 1999a; Frisk & Plantén, 2004; Introna &
Whittaker, 2002; Avgerou, 1995). En utgångspunkt i mitt arbete har varit att metoder som
kunskapsform har ett intimt förhållande till värden. Metoder realiserar värden (Goldkuhl,
1993). Man kan se metoden som ett hjälpmedel att förverkliga ett specifikt synsätt
(Goldkuhl, 1991). Både vid utveckling och vid användning av metoder så genomsyras
arbetet av bakomliggande värden för hur världen ska uppfattas (figur 8.4). Vid användning
av en metod blir metodens värden verksamma och ger praktiska effekter i den verksamhet
där metoden används.
Mål

Metodföreskrift
kan följas i
handling

baseras på

Värden

kan
reliseras
genom

Aktivitet

leder till

Effekt

Figur 8.4. Bakomliggande värden realiseras i metoder och ger praktiska effekter (Goldkuhl, 1993).
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Vid utveckling av metoder bygger metodkonstruktören in värden och målsättningar i
metodföreskrifter. Jag menar att kunskap och medvetenhet om hur metoder realiserar
värden är av stor vikt vid utveckling och användning av utvärderingsmetoder. Det ger
medvetenhet om vad vi värderar, varför vi värderar och en större möjlighet att välja den
ansats som tjänar våra syften.
I utvecklingen av utvärderingsmetoden så har jag arbetat efter att realisera ett pragmatiskt
synsätt som jag redogjort för i kapitel 2. Det pragmatiska synsättet har medfört att jag har
betraktat utvärderingsmetoden som ett instrument för utveckling i riktning mot
människors gemensamma mål i en verksamhet. Och att jag har betonat att människors
handlingar är centrala för denna utveckling, att syftet med kunskapsutvecklingen i en
utvärdering är att guida (bättre) handling på ett explicit sätt.
För att tydliggöra den pragmatiska ansatsen för utvärdering i informationssystemprojekt så
har jag undersökt IS-utvärderingsfältets litteratur utifrån den ontologi och den
epistemologi som olika studier och artiklar utgår ifrån. Genom att använda Lewis och
Grimes (1999) metod för att analysera ett fenomen (IS-utvärdering) ur olika
paradigmatiska linser har jag utvecklat en multiparadigmmodell (figur 8.5, som utvecklades
i avsnitt 7.4) som beskriver IS-utvärdering utifrån det positivistiska, det interpretativa, det
kritiska samt det pragmatiska paradigmet. Ett syfte med utvecklingen av
multiparadigmmodellen har således varit att tydliggöra en pragmatisk IS-utvärderingsansats
genom att ställa den mot, och göra den jämförbar med, idealtypiska utvärderingsansatser
utifrån IS-fältets framträdande paradigm. Ett annat syfte med multiparadigmstudien har
varit att utveckla förståelse för IS-utvärderingen som en komplex företeelse.
I syfte att tydliggöra skilda värdegrunder så menar jag att multiparadigmodellen fungerar
som ett hjälpmedel för att bättre förstå och hantera IS-utvärdering, effekter av användning
av utvärderingsmetoder samt konstruktion av IS-utvärderingsmetoder. I den grafiska
modellen ter sig paradigmen som tydligt separerade, samtidigt är pragmatismen tolerant
mot andra paradigm. ”Den överordnade frågan för pragmatikern är om något, ett
filosofiskt antagande, en metod, eller någon information är användbar – användbar i den
mening att detta något är ett hjälpmedel för att uppnå önskade resultat” (Goles &
Hirschheim, 2000). På detta sätt utgör pragmatismen en filosofisk bas för att använda
metoder och synsätt
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PRAGMATISM

KRITISK TEORI

IS-utvärdering: Instrument för god
verksamhetsutveckling

IS-utvärdering:: Verktyg för emancipation. Verktyg för
väl fungerande IS-implementering.

Genomförande: Process som utvecklar personligt
kunnande genom att förhandla egna och andra personers
erfarenheter i syfte att förbättra handlingsdispositioner.

Genomförande: Process styrd av social och politisk
determinism, som drivs genom politiska ojämlikheter.

Centrala frågor: Hur kan IS-utvärdering användas för
att utveckla och förbättra en verksamhet?
Teorier: Handlingsteorier, teorier om
kunskapsutveckling, metodteorier, hermeneutik,
Grounded Theory

Centrala frågor: Hur motverkar politiska ojämlikheter
användningen av god utvärderingsdesign? Vilka
samband finns mellan IS-implementeringens resultat och
de mekanismer som genererat det?
Teorier:. Habermas kritiska teori, critical management,
critical accounting, kritisk realism

INTERPRETATIVISM
IS-utvärdering: Pågående konstruktion av
intersubjektiva erfarenheter.
Genomförande: En process som syftar till
meningsskapande och lärande hos enskilda individer.
Centrala frågor: Hur utvecklar aktörer förståelse för ISutvärdering? Hur influerar kulturella normer, myter och
symboler tolkningar?
Teorier: Teorier om social konstruktion, teorier om
organisatoriskt lärande och utveckling, Grounded
Theory, CC&P, hermeneutik

POSITIVISM
IS-utvärdering: Produktionssystem som levererar
beslutsunderlag till ledningen för bättre effektivitet och
kontroll.
Genomförande: Mätning av determinerande interna
och externa faktorer för att säkerställa ekonomisk
produktivitet.
Centrala frågor: Bidrar IT till organisationens
effektivitet och produktivitet?
Teorier: Ekonomiska teorier, teorier om
produktionsstyrning, contingency teori, statistisk analys.

Figur 8.5. Multiparadigm för IS-utvärdering (från avsnitt 7.4).

från olika paradigm som är användbara i en situation för att uppnå det mål som
eftersträvas. Ett problem med multiparadigmmodellen ovan är utifrån detta resonemang
att den ger ett grafiskt sken av att olika paradigm är varandra uteslutande. Vilket inte är
samstämmigt med pragmatismen som filosofisk bas för en ändamålstyrd pluralism. Jag vill
därför förtydliga här att det pragmatiska synsättet, som beskrivits i kapitel 2 och som
redovisas i modellen, utgör en värdegrund som också tjänar ett praktiskt syfte genom att
fungera som ett kognitivt instrument för att utveckla en sammanhängande
utvärderingsmetod. Där olika metodaspekter har en övergripande logik och följdriktighet.
Jag menar inte att de olika paradigmen är varandra uteslutande. I en utvärdering av det slag
som jag föreslår i avhandlingen kan det finnas anledningar att göra delstudier av skilda slag
av både mer kvalitativ och mer kvantitativ karaktär för att komma till klargöranden om
frågor som intressenter i utvärderingen rest.
Vid undersökningen av litteraturen inom IS-utvärderingsområdet är det uppenbart att
paradigmen samexisterar och befruktar varandra. Multiparadigmmodellen har potential att
kunna bidra i diskussionen om IS-utvärderingsområdets centrala begrepp genom att
poängtera begreppens paradigmatiska grunder, samtidigt som modellen medverkar till ett
breddat IS-utvärderingsbegrepp.
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”Att lära sig saker handlar om att plötsligt förstå något
man alltid har förstått, men på ett nytt sätt”
Doris Lessing

9. Avslutande reflektioner och framtida forskning

I avsnitt 9.1 gör jag en sammanfattning av kunskapsbidraget i relation till de ställda
forskningsfrågorna. I nästa avsnitt följer en diskussion om studiens kunskapsbidrag och
trovärdighet. Kapitlet avslutas med en diskussion om framtida forskning - de
handlingsimplikationer som arbetet med studien givit mig i egenskap av forskarstuderande.

9.1 Sammanfattning av studiens kunskapsbidrag
Syftet med avhandlingen har varit att utveckla kunskap som ger vägledning för hur
verksamheter kan nyttiggöra sig av utvärdering i projekt, projekt som utvecklar någon
form av informationssystem. Avhandlingen har arbetat med att besvara följande frågor:
1. Hur bör en metod för utvärdering vara utformad för att bidra till en verksamhets
utveckling?
2. Vilka funktioner kan utvärdering ha i ett informationssystemprojekt och i
systemutvecklingsprocessen?
3. Vad innebär IS-utvärdering utifrån framträdande paradigm inom IS-området?
Studiens kunskapsbidrag har kondenserats i kapitel 8 i fem delar som är avsedda att
komplettera varandra och som tillsammans uttrycker de aspekter av utvärdering som jag
har funnit relevanta i syfte att ge vägledning för hur verksamheter kan nyttiggöra sig av
utvärdering i informationssystemprojekt.
Den första forskningsfrågan har behandlats genom att jag föreslår en metod för
utvärdering i informationssystemprojekt. Metoden består av en processbeskrivning (avsnitt
8.1) där aktiviteter och aspekter i utvärderingsprocessen diskuteras och förtydligas.
Utvärderingsmetoden realiserar ett pragmatiskt perspektiv. Metoden guidas av en
uppsättning kvalitetsmål och kvalitetskriterier (avsnitt 8.2).
Den andra forskningsfrågan handlar om hur utvärdering används som ett verktyg i relation
till ett informationssystemprojekt. Jag har undersökt hur litteraturen om IS-utvärdering
redogör för var i systemutvecklingsprocessen och i vilka syften som utvärdering används
(avsnitt 7.3). Utifrån de identifierade funktionerna för IS-utvärdering föreslår jag, i avsnitt
8.3, hur den verksamhetsutvecklande utvärderingsmetoden kan användas i
informationssystemprojektets olika faser. Vidare redogör jag för de problem och
förtjänster som utvärderingsmetoden förväntas ha vid praktisk användning.
I avsnitt 8.5 presenteras en multiparadigmmodell som redogör för fenomenet ISutvärdering utifrån det pragmatiska, det kritiska, det interpretativa samt det positivistiska
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paradigmet. Modellen ger en förståelse för IS-utvärdering utifrån de framträdande
paradigmen inom IS-området. Vilket utgör behandling av studiens tredje forskningsfråga.

9.2 Studiens kunskapsbidrag och trovärdighet
I kapitel ett skrev jag att jag uppfattar ett kunskapsbidrag som en sammanhållen
undersökning av någon aspekt och som kan formuleras på ett sådant sätt att den är ett
verktyg för någon att utföra något i en viss situation. Ett kunskapsbidrag ska kunna
användas och ge stöd för någon särskild målgrupp i någon särskild aktivitet. Jag menar att
studien lämnar kunskapsbidrag till två olika målgrupper eller praktiker. Dels lämnas bidrag
till utvärderingspraktiken och dels till IS-utvärderingsforskningspraktiken.
Jag tänker mig att den utövande utvärderaren kan använda den föreslagna metoden som
ett praktiskt verktyg för att genomföra utvärdering i IS-projekt. Metoden kan anpassas till
att omfatta endast en intressentgrupp eller inkludera fler grupper beroende på
utvärderingens uppgift och omfattning. Utvärderingsmetoden kan användas i olika faser av
ett IS-projekt. Även problematiseringen av grundläggande paradigm som utvärderingar
bottnar i bör utgöra en källa till reflektion för den utövande utvärderaren. Förhoppningsvis
kan en sådan reflektion leda till att olika grundvärderingar och syften med utvärderingar
tydligare kan diskuteras när en verksamhet står inför att besluta om en utvärdering ska
genomföras och hur den ska genomföras.
I syfte att utgöra ett gott verktyg för en utvärderare i ett IS-projekt så menar jag att metoden
inte är färdigutvecklad ännu. Metoden bör prövas i informationssystemprojekt för att
utveckla och tillhandahålla stöd för praktiska, IS-projektspecifika aspekter som ännu inte är
identifierade och hanterade i metoden. Något som också saknas är beskrivningar av
notationen för målanalys, problemanalys och handlingsanalys, där hänvisar jag till
FA/SIMM ”Förändringsanalys - Arbetsmetodik och förhållningssätt för goda
förändringsbeslut” (Goldkuhl & Röstlinger, 1988). Något som också är ett problem för en
utvärderare med att använda metoden är att den ännu inte är tillräckligt språkligt anpassad
för utvärderare som målgrupp. Metoden beskrivs inom ramen för en avhandling och jag
vill inte påstå att jag tror att jag har lyckats att språkligt hantera både praktiker och
akademiker som målgrupp.
Forskarpraktikens verktyg ser något annorlunda ut än utvärderingspraktikens verktyg.
Bidraget till forskningspraktiken är den problematisering som görs av
utvärderingsbegreppet inom IS-området och som resulterar i en multiparadigmatisk
beskrivning av utvärderingsbegreppet. Ett ytterliggare bidrag är ett tydliggörande av en
pragmatisk ansats för IS-utvärdering. Jag vill också gärna se den utvecklade
utvärderingsmetoden som ett exempel på en metod för att genomföra utvärderingar på ett
tolkande sätt, vilket har efterlysts inom forskningsfältet IS-utvärdering.
Det kan vara intressant att diskutera hur jag menar att denna studie uppnår de kvaliteter
som jag föreslagit ska gälla för den verksamhetsutvecklande IS-utvärderingsmetoden.
Intressant är också att Bryman (2002) menar att kriterierna för autenticitet liknar kriterier
för aktionsforskning (som han visserligen menar inte är någon populär form av
samhällsforskning). Kopplingen mellan kriterierna för autenticitet och aktionsforskning
har jag dock inte träffat på annat än hos Bryman.
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Nedan följer en redogörelse för hur jag uppfattar hur denna studie svarar mot kriterierna
för trovärdighet och autenticitet (enligt tabell 8.1).
Trovärdighet
Tillförlitlighet (credibility), kan jämställas med intern validitet. Tillförlitlighet handlar om
överensstämmelsen mellan tolkningar och beskrivningar av individers uppfattningar och uppfattningarna i
sig själva.
I arbetet med att generera metodskissen på arbetsförmedlingen deltog jag under en 2årsperiod i olika aktiviteter (bilaga 1) i utvärderingssammanhanget för att utveckla
förståelse för verksamheten och dess kultur. Jag menar att både tidsperioden och bredden
av situationer för deltagande observationer och datainsamling borgar för att centrala teman
identifierats vilket bidrar till att ge studien tillförlitlighet. Jag intervjuade och förde samtal
med aktörer som representerar de olika intressenterna i utvärderingen (handläggare,
projektledare, upphandlare, verksamhets controller, chefen för arbetsförmedling (2 st),
kursdeltagare, kursanordnare, lärare, programansvariga, pedagogiskt ansvariga, andra
utvärderare samt den ansvariga på utvärderingsenheten på AMS). Under
avhandlingsprocessen har också centrala grundtankar seminariebehandlats och kollegor har
granskat och diskuterat delar av avhandlingstexten. I två artiklar som presenterats på
konferenser har jag diskuterat aspekter av utvärderingsprocessen med utgångspunkt i
metodgenereringen på arbetsförmedlingen (Lagsten, 2003), (Lagsten & Ericsson, 2003).
Verksamhetscontrollern på AF har också granskat och godkänt en beskrivning av
utvärderingsprocessen.
Överförbarhet (transferability), svarar mot extern validitet. I denna typ av studier är det mottagaren som
ansvarar för att överföra (och därmed generalisera) resultaten till sin kontext.
I kapitel 5 redogör jag för det sammanhang som där metodskissen genererats. I de
teoretiska grundningsprocesserna försöker jag åstadkomma en tydlig argumentation utifrån
en bedömningsbar teoretisk grund.
Pålitlighet (dependability), svarar mot reliabilitet. Utvärderingens beskrivningar och bedömningar växer
fram under processen. För att dessa framväxande resultat ska kunna ses som pålitliga krävs det att
utvärderaren tydligt redovisar den process och de metodbeslut som skapat utvärderingsresultatet.
För att studien ska vara pålitlig har jag på olika sätt försökt att redovisa den process och de
metodbeslut som skapat avhandlingens kunskapsbidrag. Dels har jag noggrant redogjort
för mitt grundläggande pragmatiska perspektiv i kapitel 2 som redovisar bakgrunden till
hur och varför forskningsfrågorna ställts. I kapitel 3 redovisar jag studiens olika
metodbeslut. Avhandlingens disposition genom kapitel 5 till 8 följer och redovisar en
förfiningsprocess (olika grundningsprocesser) som illustrerar hur kunskapsbidragen vuxit
fram.
Verifierbarhet (confirmability), svarar mot objektivitetskriteriet. Verifierbarhet handlar om att data och
tolkningar ska kunna bedömas härröra från den konkreta kontexten och de deltagande individerna och
inte från utvärderarens egna fantasier.
Jag har använt autentiska dokument från utvärderingen för att redogöra för
metodgenereringen. I övrigt i redogörelsen för genereringen av metodskissen redovisas
inte i så hög omfattning hur data och tolkningar är spårbara till verksamheten och till olika
aktörer i utvärderingsprocessen. En artikel som redogör för utvärderingsprocessen på
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arbetsförmedlingen (Lagsten, 2003) har granskats och verifierats av arbetsförmedlingens
verksamhetscontroller som var deltagare i utvärderingsprocessen.
Autenticitet
Rättvisa - Alla intressentgrupper identifieras. Deltagande i utvärderingsprocessen görs utifrån en avvägning
om vad som är praktiskt genomförbart.
På ett sätt kan man se att undersökningen av utvärdering utifrån flera paradigm gör vissa
anspråk på att göra en mer rättvis redogörelse för fenomenet utvärdering.
Ontologisk autenticitet - Utvärderingsobjektet beskrivs utifrån intressenters personliga erfarenheter med
särskilt fokus på dess aktiviteter och handlingar och de konsekvenser de ger upphov till. Målsättningar och
problem undersöks. Framtida handlingsdispositioner gemensamgörs.
Jag menar att studien i hög grad uppfyller ontologisk autenticitet. Studien initierades
utifrån erfarandet av konkreta och praktiska problem i samband med utvärdering av ett
projekt. I avhandlingen är det en utvärderingsprocess och dess aktiviteter som undersöks
för vilka konsekvenser de ger upphov till. Även processens målsättningar och problem
undersöks. En framtida handlingsdisposition, en utvärderingsmetod, har föreslagits som
resultat av studien.
Lärande autenticitet – Utvärderingsprocessen breddar individens (och gruppens) kunskaper och erkänsla
för andra individers och gruppers och gruppers uppfattningar om utvärderingsobjektet och ger förståelse för
andra individers handlingsdispositioner.
När det gäller lärande autenticitet kan man koppla detta till studiens
aktionsforskningsstrategi. Utvärderingsarbetet ur ett aktionsforskningsperspektiv kan
beskrivas som en samarbetspraktik mellan forskare och praktiker. Där är
kunskapsutveckling och lärande ett centralt syfte. Studien lämnar kunskapsbidrag som
riktas till både praktiker och forskare.
Katalytisk autenticitet - Processen katalyserar handlingsåtgärder. Dels via formella beslut, dels direkt
genom individers ökade operationella kunskap samt de legitimerade målsättningar som utvecklas i
utvärderingsprocessen.
Avhandlingen har katalytiskt värde i form av fortsatt forskning samt i form av en
utvärderingsmetod.
Taktisk autenticitet – I utvärderingsprocessen tydliggörs kontinuerligt handlingsåtgärder. Dessa bör under
utvärderingsprocessen ageras på, roller, ansvar och befogenheter bör tydliggöras och tilldelas.
Detta kriterium är inte helt relevant, avhandlingsarbetet är en relativt självständig process
där jag själv tilldelar ansvaret för vad jag ska agera på.

9.3 Fortsatt forskning
Jag tänker mig framförallt tre olika linjer att arbeta vidare med, prövning av
utvärderingsmetoden, vidareutveckling av multiparadigmmodellen samt utveckla mer
kunskap om faktiskt utvärderingspraktik.
Att pröva och vidareutveckla utvärderingsmetoden i informationssystemprojekt förefaller
som en självklar konsekvens av studiens ansats. Prövning av utvärderingsmetoden i ISprojekt har inte rymts inom ramen för licentiatarbetet, detta ser jag som en viktig del i
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fortsatta forskarstudier. Ett visst test av ansatsen är förvisso genomförd genom
utvärdering av ett verksamhetsstödjande IS inom äldreomsorgen, där studenter tillämpat
delar av utvärderingsansatsen inom ramen för kursen Utvärdering av IT-system. Jag ser
flera delar i metoden som bör preciseras och kompletteras, bl.a. notationsstöd, arbetssätt
för att identifiera och välja stakeholders samt arbetssätt för att säkerställa en genuin dialog.
En andra linje för fortsatta studier handlar om att vidareutveckla multiparadigmmodellen.
Ramverket bör utvecklas och preciseras. Detta kan göras genom att utöka
undersökningsmaterialet och framför allt komplettera med fler empiriska studier om ISutvärdering. Den vetenskapsteoretiska analysen som grundar modellen bör också stärkas.
Den tredje linjen för fortsatt forskning handlar om att utveckla mer kunskap om faktiskt
utvärderingspraktik, att inventera och analysera de utvärderingsmetoder som är i bruk. Jag
finner det särskilt intressant att undersöka användningen av utvärdering inom den
offentliga sektorn, ett undersökningsområde är kommunernas användning av utvärdering i
informationssystemprojekt.
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Utvärdering har en underutnyttjad potential i form av ett kreativt verktyg för att skapa mer produktiva verksamheter.
Produktiva i den bemärkelsen att verksamheten bättre stämmer överens med människors ändamål och arbetssätt.
Och produktiva genom att bidra till att människor utvecklar förståelse och kunskap om andra aktörers mål och
uppgifter i verksamhetens gemensamma ansträngning. I avhandlingen undersöker jag utvärderingsprocessens
innehåll och potential samt utvecklar ett breddat IS-utvärderingsbegrepp. Det finns ett uppmärksammat behov av att
utvärdera IS/IT i organisationer. Forskare inom området uttrycker en farhåga över att bristfälliga
utvärderingsprocedurer medför att fel IS-investeringar väljs, att IS-utveckling är svår att kontrollera samt att det är
svårt att mäta resultatet av projekt som utvecklar och implementerar informationssystem. För att utvärdera ISprojekt har en flora av ansatser, metoder och tekniker utvecklats. Behovet av interpretativa metoder för att utvärdera
informationssystem i ett bredare, organisatoriskt och socialt, sammanhang har uppmärksammats av flera forskare
inom forskningsfältet som behandlar IS-utvärdering.
Den pragmatiska referensramen i studien verkar på två nivåer både som grund för en vetenskapsteori och för en
verksamhetsteori. Forskningsprocessen har drivits som en aktionsforskningsstudie i två faser, en empiridriven fas
och en teoridriven fas. I den empiridrivna fasen genererades ett utvärderingsmetod, en metodskiss. Metodskissen
har sedan förfinats, preciserats, typbestämts och relaterats till systemutvecklingsprocessen genom flera teoretiska
grundningsprocesser. Studiens lämnar kunskapsbidrag till två olika praktiker, dels till utvärderingspraktiken och
dels till forskningspraktiken. Kunskapsbidraget till utvärderingspraktiken är ett förslag på en utvärderingsmetod för
att genomföra utvärdering i informationssystemprojekt. Kunskapsbidraget till forskningspraktiken är en
problematisering av IS-utvärderingsfenomenet utifrån framträdande vetenskapsparadigm inom IS-området.
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