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Abstract 
The evaluation society have taken on a more prominent role in Sweden and in the Western 

world, this can be described as building a boat at the open sea according to the Danish Scholar 

Peter Daher-Larsen. Evaluation today is a timely and effective key instrument and is supposed 

to contribute to knowledge, learning and effectivity. To be able to contribute to all those 

things the evaluations must be used. Empirical research on the field shows that use is 

limited.  The purpose of the study is to examine the evaluation use in the Swedish school 

system by interviewing two operation managers and four principals of four schools in the 

municipality of Örebro. The questions that are answered are: Can we identify evaluation use 

in primary schools in the municipality in Örebro and how can the use be understood by 

different types of evaluation use?  How can lack of use be explained by different theoretical 

perspectives on reasons for evaluation non use? 

 

The theoretical framework in the study is made out of different types of use: instrumental, 

conceptual, symbolic and process use. This can help us understand how evaluations are being 

used. There are also perspectives on reasons for non use that can explain reasons why 

evaluations are not being used.  

 

In the study we can identify evaluation use but there are evaluations that are not being used 

which mainly are external. We can also identify reasons for non use due to lack of time, 

recourses and motivation, the evaluation quantity and lack of feedback.  

 

Keywords: Evaluation, evaluation society, evaluation use, evaluation utilization  
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1. Inledning  

“Utvärderingssamhället”, “Granskningssamhället”, “utvärderingsmonstret”, 

“utvärderingsexplosion”, “utvärderingsvågor”, kärt barn har många namn. Vi lever idag i ett 

samhälle där utvärdering tas för givet som ett tidsenligt, effektivt och självklart 

nyckelinstrument i styrning och utveckling av offentliga verksamheter. Det är viktigt för 

offentliga organisationer att dessa kan redovisa sin kvalitet, att de har åstadkommit avsedda 

resultat samt att detta skett till en rimlig kostnad. För detta krävs det uppföljning och 

utvärdering. Denna utveckling beskrivs av Michael Power (1996) i “The audit explosion” 

som en explosion vilken har lett till att vi lever i ett granskningssamhälle där krav på 

utvärderingar av olika slag ökar.  

 

Den danske forskaren Peter Dahler-Larsen (2012) gör en träffande beskrivning när han i sin 

bok ”The Evaluation Society” liknar all samhällsforskning med att bygga en båt på öppet hav, 

detta problem är även applicerbart på den nuvarande vågen av utvärdering. Denna våg 

beskriver Dahler-Larsen som omfattande, komplex och dynamisk, den är en del av samhället 

vi lever i och blir på så vis en del av våra liv. Vi kan idag knappt gå in på en affär, en 

vårdcentral, ett sjukhus eller söka ett jobb utan att behöva utvärdera eller bli utvärderade. 

Många länder har etablerat särskilda verksamheter som inte gör något annat än utvärderar 

samtidigt som de själva ska bli utvärderade. Dahler-Larsen liknar detta vid att man speglar sig 

i en spegel som reflekteras i en annan spegel, eller likt ett omättligt monster som kräver mer 

och mer mat varje dag (Daher-Larsen 2012) (Lindgren 2008). 

 

Vid internationella jämförelser brukar Sverige betraktas som en pionjär tillsammans med  

bland annat Storbritannien och Nederländerna när det handlar om granskning. Det finns allt 

fler organisationer som arbetar med att granska och utvärdering ses som ett viktigt och 

legitimt redskap. Mängden tjänstemän som arbetar med utvärdering ökar i Sverige och allt 

fler statliga och kommunala myndigheter bygger upp egna enheter för utvärdering. 

Verksamheter tenderar att utformas utifrån att de ska vara möjliga att utvärdera, det antas 

lagar och regler som ställer krav på utvärdering vilket integreras i praxis på i stort sett alla 

nivåer samt i alla delar av den offentliga förvaltningen. Sverige har även genom att separera 

myndigheternas utvärderings- och tillsynsfunktioner stärkt granskningsfunktionen, 

utvärdering har organiserats i ett flertal fristående myndigheter som exempelvis Vårdanalys, 

Kulturanalys, och Myndigheten för tillväxtpolitiska utvärderingar. Det har även blivit allt 
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viktigare med “evidensbaserad social praktik”, som innebär att värdet och effekterna av 

välfärdstjänster måste prövas mer systematiskt än tidigare (Lindgren 2008, Power 1996). 

 

Utvärdering ska idealiskt sett bidra till demokrati, samhällsekonomisk effektivitet, rättvisa 

och lärande. Med grund i forskning som berör hur utvärderingar tar form i politik och 

förvaltning har man funnit problem. I denna forskning har frågan om utvärderingars 

användning stått i fokus. För att utvärderingar ska kunna bidra till demokrati, effektivitet, 

rättvisa och lärande krävs det att de används (Lindgren, 2008, 2013). 

 

Evert Vedung (2009) beskriver att en grundläggande lära inom utvärderingsbranschen är att 

resultatet av en utvärdering ska komma till nytta och användning. Då Sverige i nuläget har en 

utbredd utvärderingsverksamhet är det därmed av stor vikt att de utvärderingar som 

genomförs kommer till användning (Vedung 2009). Utvärderingsanvändning refererar till på 

vilket sätt en utvärdering och informationen en utvärdering genererar påverkar den 

verksamhet eller den aktivitet den är avsedd att utvärdera. För att en utvärdering ska ha någon 

nytta måste den ha använts av någon och på något sätt, hur detta ser ut kan dock variera. 

Syftet med en utvärdering, det vill säga den tänkta användningen eller deklarerade avsikten 

kan även skilja sig mot en utvärderings faktiska funktion och användning i praktiken (Alkin & 

Taut 2003, Karlsson 1999, Vedung 2009).  

 

Det finns begränsad forskning och kunskap om huruvida utvärdering gör någon nytta, 

används de utvärderingar som görs och i så fall hur? Detta utgör en kunskapslucka inom 

området som påpekats av flera forskare vilket gör att vi egentligen inte vet hur användningen 

ser ut. Det forskningsläge som finns etablerat idag baseras till stor del på Amerikansk 

forskning, svensk empiri på området är begränsad (Denvall 2005, Lindgren 2006, Olsson & 

Petersén 2014). Detta gäller framförallt forskning på lokal nivå. Sverige har en omfattande 

decentraliserad välfärdssektor med en välfärdsapparat på lokal nivå avseende skola, sociala 

instanser samt vård och omsorg. I och med detta finns det behov av forskning av på denna 

nivå. Vi hoppas med denna uppsats kunna minska denna lucka och bidra till mer kunskap 

inom detta område. 
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1.2 Syfte och frågeställningar 

Syftet med denna studie är att undersöka om och hur utvärderingar används inom grundskolan 

i Örebro kommun samt att söka förklaringar till eventuell brist på användning. I vår studie står 

grundskolan i fokus vilken representeras av fyra utvalda skolor samt verksamhetschefer. 

Genom ett underifrånperspektiv undersöks om och hur respektive skola använder sig av de 

utvärderingar som genomförts. Med denna studie ämnar vi därmed bidra till mer svensk 

empiri på området samt minska den kunskapslucka som finns inom utvärderingsforskningen. 

 

De frågeställningar studien utgår ifrån är: 

- Används genomförda utvärderingar inom grundskolan i Örebro kommun och hur kan detta 

förstås utifrån olika typer av utvärderingsanvändning? 

 

- Hur kan eventuell brist på användning förklaras genom teoretiska perspektiv som beskriver 

orsaker till att utvärderingar inte används? 

 

1.3 Disposition 

Kapitel 2 innehåller en översiktlig redovisning över det forskningsläge som finns etablerat 

över utvärdering och utvärderingsanvändning. Kapitlet är uppbyggt på två delar, dels 

normativ forskning och dels empirisk forskning.  

Därefter följer uppsatsens teoretiska avsnitt som framförallt behandlar två perspektiv: teorier 

för att främja utvärderingsanvändning och förklarar olika orsaker till att utvärderingar 

används/inte används samt olika typer av hur utvärderingar kan användas. Detta följs av 

avsnittet analytiskt ramverk varpå uppsatsens analysverktyg preciseras och motiveras. 

Kapitel 4 berör studiens metodologiska tillvägagångssätt, det vill säga de metoder som 

används,  studiens empiriska material, olika val och avvägningar samt etiska aspekter. 

I kapitel 5 återfinns uppsatsens resultatredovisning och analys där vi applicerar våra teoretiska 

perspektiv på vårt empiriska material. I avsnitt 5.1-5.6 redogörs för om och hur utvärderingar 

används vilka följ av avsnitt 5.7 varpå vår analys redovisas i en datamatris. Avsnitt 5.8 

innehåller en sammanfattande analys över föregående avsnitt och kapitlet avslutas med del 5.9 

rörande orsaker till bristande användning. 
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I uppsatsens avslutande kapitel redogör vi för studiens slutsatser, i denna del svarar vi på 

uppsatsens frågeställningar, diskuterar studiens resultat i förhållande till uppsatsens inledande 

forskningsproblem samt för en avslutande diskussion om ämnet. 

2. Forskningsläge 

Det forskningsläge som finns etablerat idag avseende utvärdering omfattar ett vitt spektrum 

av vetenskapliga discipliner med rötterna i samhällsvetenskaplig forskningsmetodik (Alkin 

2004). Inom utvärderingsforskningen har det vuxit fram en gren som behandlar användning 

vilken tar utgångspunkt i normativa forskningsbidrag som berör hur man bör utforma 

utvärderingar för att öka användning samt empiriska bidrag vilka refererar till om 

utvärderingar används eller inte (Karlsson 1999).  

2.1 Normativa bidrag 

En stor del av det forskningsläge som rör utvärderingsanvändning baseras på Amerikansk 

forskning. Marvin C. Alkin är en framstående utvärderingsforskare vars forskning fokuserar 

på främjande av användning samt sammanhangsanpassad användning. Alkin (2004) 

framhåller att utvärderingar måste anpassas till sin omgivning för att kunna leda till 

förbättring. Han skriver att en utvärdering inte kan förändra en hel organisation men en väl 

inriktad utvärdering kan leda till en viktig programförändring. Denna sammanhangsanpassade 

utvärdering stöds av flera andra forskare inom området, Michael Quinn Patton (2004), 

grundare till begreppet “utilization-focused evaluation” beskriver att de värden som ramar in 

en utvärdering bör utformas i samarbete med de tänka användarna vilka har ansvar för att 

implementera utvärderingens resultat och rekommendationer. Användarna måste känna sig 

delaktiga i processen för att kunna ta sig an resultatet och använda det. Detta betonar även 

utvärderingsforskaren Hallie Preskill (2004) som poängterar att när individer är involverade i 

utvärderingens faser blir de mer benägna att använda resultaten. Även Guba och Lincolns 

(1989) modell “The fourth generation evaluation” berör utvärdering i relation till det 

sammanhang utvärderingen ingår i, modellen tar utgångspunkt i att användarna förväntas vara 

involverade och aktiva under hela utvärderingsprocessen. Också denna modell avser att 

främja användning av utvärderingar. 

 

Den svenska forskaren Evert Vedung (2009) har skrivit flera översiktliga verk om utvärdering 

och gett upphov till Ingengörsmodellen vilket kan betraktas som en idealisk modell för 

utvärderingsanvändning av instrumentell form. Modellen har dock kritiserats i form av 
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empirisk teori och för att vara verklighetsfrämmande både i den mån att den kan betraktas 

som en idealisk bild av utvärderingsanvändning samt i det avseende att instrumentell 

användning inte förekommer i den strikta omfattning som framhålls.  

2.2 Empiriska bidrag 

En stor del av den forskning som finns om utvärdering och utvärderingsanvändning är 

Amerikansk men det finns även ett antal etablerade utvärderingsforskare i skandinavien som 

bör nämnas. Docent Verner Denvall (2005), forskare vid socialhögskolan Lunds universitet 

har gjort en empirisk fallstudie vars syfte är att presentera empiri kring två inslag i den nutida 

programutvärderingens funktion och tillvägagångssätt, han ställer sig frågan; påverkar 

utvärderingar beslutsprocesser och hur utförs utvärderingar? Denvalls slutsats av studien är att 

utvärderingarna bidrar till ökad kunskap i de sammanhang där politiker och tjänstemän tar del 

av utvärderingarna. Detta visade det sig att de gjorde i tämligen hög utsträckning. Denvall 

drar också slutsatsen att utvärdering numera utgör ett viktigt och efterfrågat underlag vid 

styrning av komplexa processer och ger en möjlighet till insyn i annars svårgreppbara 

skeenden.  

 

Den danske forskaren Peter Dahler-Larsen (2008)beskriver utvärdering som ett fenomen djupt 

inbäddat i organisationer där kravet på att utvärdera är större än kravet att göra bra 

utvärderingar. Denna företeelse redogör även svenskarna Jan Ingvar Olsson och Anna 

Charlotta Petersén (2014) för, de skildrar i sin empiriska studie av utvärderingsanvändning 

den utvärderingsparadox som uppstår i och med att utvärderingar kontinuerligt prioriteras 

men inte används till lärande och utveckling. Studiens huvudsakliga resultat stödjer denna 

paradox i det avseende att utvärderingar rutinmässigt utförs med diffusa intentioner samt med 

begränsad relevans avseende lärande och utveckling. Utvärderingarnas användning av de som 

beställer dessa är även begränsad (Olsson & Petersén 2013) 

 

Dahler-Larsen (2008) beskriver vidare att förtroendet för utvärdering är djupt rotat i 

fundamentala moderna värderingar samt att utvärderingen är skapat och färgat av samhällets 

dominanta värderingar och myter. Utvärderingsfältet är aktivt, dynamiskt och 

självtransformerande avseende utmaningar och problem genom vilket utvärdering lyckats 

behålla sin position genom varje socio-historisk fas. Dahler-Larsen beskriver i sin bok “the 

evaluation society” att utvärdering formas och förändras utifrån två huvudsakliga 

samhällsformer: organisation och samhälle (Dahler-Larsen 2008). Även den svenska 
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forskaren Lena Lindgren (2008) beskriver utvärderings djupt rotade plats i samhället, hon 

redogör för utvärdering som en “protective discourse” vilket innebär att utvärdering 

institutionaliserats som ett nyckelinstrument för styrning med en status som inte får 

ifrågasättas. 

3. Teoretiskt avsnitt 

Detta kapitel utgår ifrån två huvudsakliga perspektiv. Dels ett perspektiv som beskriver olika 

teorier för att främja utvärderingsanvändning och förklarar olika orsaker till att utvärderingar 

används/inte används samt ett perspektiv på olika typer av hur utvärderingar kan användas. 

Genom dessa perspektiv söker vi förklaringar till varför användningen ser ut som den gör 

inom grundskolan i Örebro kommun.  

3.1 Teorier för att främja användning samt orsaker till bristande 

användning 
Det finns flera tänkta förklaringar till att utvärdering inte används samt flera teorier som 

förklarar hur man bör agera för att öka utvärderigsanvändning. Patton (2004) beskriver 

begreppet “utilization-focused evaluation” som handlar om att utvärderingens fokus borde 

ligga på den tänkta användningen och de tänkta användarna. Patton framför att det viktigaste 

är att användarna ska känna sig delaktiga i processen för att kunna ta sig an resultatet och 

använda sig av det. Utilization-focused evaluation är en process för att ta beslut i samverkan 

med användarna. Eftersom ingen utvärdering kan vara värdefri behandlar utilization-focused 

evaluation vilka värden som ska rama in utvärderingen genom att arbeta med de tänka 

användarna vilka har ansvar för att implementera utvärderingens resultat och 

rekommendationer. Utvärderaren skapar en arbetsrelation med användarna för att i samarbete 

med dem utforma vilken typ av utvärdering som passar deras specifika behov. Utilization-

focused evaluation talar inte för någon utvald utvärdering, modell, metod eller speciell form 

av användning utan är snarare en modell för att hjälpa användarna att välja det mest passande 

innehållet, modell, metod och teori för deras situation. Det är mer troligt att de tänkta 

användarna kommer använda utvärderingen om de förstår och känner ett ägandeskap över 

processen och utvärderingens resultat vilket de är mer benägna att känna om de är involverade 

i processen. Genom att utvärderaren involverar användarna i processen lägger man en grund 

för användning och förstärker den tänkta nyttan av utvärdering i varje steg (Patton 2004).  
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Även Guba och Lincoln (1989) berör utvärderingsanvändandets problem ur användarnas 

perspektiv utifrån sin modell “The fourth generation evaluation”. Modellen går ut på att 

utvärdering formas av intressenternas åsikter, tankar och intressen som i sin tur fungerar som 

ett organisatoriskt fokus för att bestämma vad för information som behövs. Parametrar och 

gränser bestäms genom en interaktiv process där aktörerna förväntas vara aktiva parter under 

hela processen. Utifrån denna modell måste samtliga användare konfronteras med samt 

hantera varandras perspektiv och intressen vilket genererar kunskap och lärdommar. 

Användarna använder information som de anser talar till deras åsikter, tankar och intressen, 

om de får möjlighet att påverka utvärderingens inriktning och process är sannolikheten större 

att informationen också används. Ett förstärkt användande är tänkt att följa som ett resultat av 

denna process.  

 

Jean A King (2004) beskriver arbete inom fyra områden för att skapa utvärderingsgemenskap.  

Beslutsskapande strukturer relaterar direkt till makt och beslutsskapande inom en 

organisation: Som ett första steg måste stöttande ledarskap identifieras vilket i de bästa fall 

kommer delta i utvärderingsprocessen och öppet engagera sig. Dessa måste officiellt engagera 

sig i att använda resultaten av en utvärdering eller åtminstone inte motsätta sig aktiviteten 

eller ignorera resultaten. De tänkta användarna måste stöttas till att göra två saker: i). 

implementera utvärderingen och agera på dess resultat samt ii). påpeka och synliggöra alla 

frågor de tror behöver utvärderas. 

 

Professionellt klimat talar till atmosfären där utvärderingen kommer ske. Först och främst 

måste tillit och respekt existera inom den grupp utvärderingen kommer beröra. För det andra 

måste människor engagerade i utvärderingen ha ett öppet sinne och vara villiga att tänka 

utanför ramarna om hur utvärderingsprocessen används samt för att kunna använda den 

samlade informationen för att förbättra sin verksamhet (King 2004). 

 

Strukturella förhållanden berör fem områden som behövs för att skapa  en professionell 

gemenskap. i). Under arbetsdagen behövs gott om tid för att mötas och prata om utvärdering 

ii). Idealiskt sett kommer människor att ha nära till varandra för att utbyta tankar medans de 

utvecklas iii). Organisationen/Chefer/ledare kommer med hjälp av utvärderaren utveckla 

incitament för deltagande i den pågående utvärderingsprestationen iiii). Organisationen bör 

överväga att skapa ömsesidigt beroende roller så att alla personer är lika benägna att 

samarbeta med varandra medans de arbetar iiiii). Effektiva kommunikationsstrukturer behövs 
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för att försäkra att alla i organisationen känner sig tillräckligt involverade och kunniga (King 

2004). 

 

Tillgång till resurser refererar till att en organisation som inte kan stötta utvärdering över tid 

inte framgångsrikt kan institutionalisera processen samt att nya personer i organisationen 

måste bli meningsfullt institutionaliserade i processen. Samtliga personer måste utbildas i 

utvärderingsprocessen för att denna ska lyckas. Man måste även ha tillgång till expertis, inte 

endast om expertis utvärdering utan även om den verksamhet som utvärderas (King 2004).  

3.1 Orsaker till bristande utvärderingsanvändning 

Utvärdering är en form av undersökning vars produkt är information, information är makt och 

utvärdering är således makt (Guba & Lincoln 1989). Vid diskussion om bristande användning 

är fokus på utvärderingsresultat, utvärderingars slutsatser och förslag uppmärksammas inte. 

Karlsson (1999) anger tre orsaker till att utvärderingar inte används, brister i hur 

utvärderingen sker och vad den producerar, brister i kommunikationen mellan utvärdering och 

utvärderare samt brister hos användaren både som individ och system. 

 

Brister i kommunikationen mellan utvärderare och användare kan bero på hur rapporteringen 

och resultaten förmedlas, ofta kritiseras utvärderingsrapporter för att vara omfattande och 

skrivna med ett svårt språk.  På den organisatoriska nivån kan problem med bristande 

utvärderingsanvändning ligga i bristande kunskaper hos ledningen eller att beställningen av 

utvärderingen gjorts ogenomtänkt (Karlsson 1999). 

 

Utvärderingar har på senare år även kritiserats för att inte ha tillräcklig yttre relevans, de 

uppfattas inte som aktuella och/eller relevanta för den verksamhet som utvärderas. Lösningen 

blir då att efterfråga mer praktisk relevans snarare än mer ”vetenskaplighet” (Karlsson 1999). 

 

Det kan finnas många orsaker till att utvärderingar inte används, exempelvis att utvärderare 

misslyckas med att tillhandahålla efterfrågad information, att utvärderare tar fram information 

som endast de anser är relevant men som knappast är viktig för någon annan eller information 

sponsorer/finansiärer vill lyfta fram men vilken inte talar till andra berörda parters intressen. 

Ett annat sätt att förklara detta är med att utvärderingens fokus tenderar att vara alltför snäv 

vilket gör att andra aspekter och aktörer förbises (Guba & Lincoln 1989). Andra orsaker till 

begränsad användning kan handla om bristande kunskap, motivation samt förmåga att handla 
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utifrån utvärdering. Användarna behöver vara insatta i vad utvärderingen har för betydelse för 

den egna verksamheten och bristande motivation kan bero på att man inte ser utvärdering som 

en egen verksamhet och dess nytta utan att användarna föredrar andra informationskällor till 

kunskap, exempelvis i form av observation och dialog. Andra orsaker till bristande 

användning kan beröra användarens reella möjligheter att använda resultaten av en 

utvärdering. Det kan bero på tidsbrist, ekonomiska faktorer samt personella resurser vilket gör 

att användandet inte kan omvandlas på ett konkret sätt i verksamheten. Det kan dock vara så 

att användarna är medvetna om utvärderingsresultat och vill använda dessa (Karlsson 1999). 

 

3.2 Typer av utvärderingsanvändning 

Vid utvärdering är utgångsläget att eftersträva en så hög användningsgrad som möjligt, frågan 

är vad för innehåll som läggs i begreppet användning. Inom forskningen har 

utvärderingsanvändning generellt sett delats in i ett antal vedertagna väletablerade begrepp: 

Instrumentell användning, konceptuell användning, legitimerande användning, symbolisk 

användning samt processanvändning (Alkin & Taut 2003, Mark & Henry 2004). 

 

Beroende på hur utvärderingsanvändningen ser ut uppvisas olika typer av 

kunskapsanvändning. En grundläggande skillnad görs mellan ”kunskap för handlande” och 

”kunskap för förståelse”. Kunskap för handlande syftar till instrumentell användning av 

utvärdering där faktabaserad kunskap används för specifika beslutsfattande- och/eller 

problemlösande ändamål. Kunskap för förståelse refererar i sin tur mot konceptuell 

användning där kunskap och teoretiska insikter influerar policyskapares sätt att tänka men 

vilket inte är direkt kopplat till specifika beslut eller handlande (Alkin & Taut 2003). 

 

Instrumentell utvärderingsanvändning är en vedertagen användningsform som syftar till 

utvärdering och användning i avsikt att åstadkomma beslutsunderlag och riktlinjer för hur den 

fortsatta aktiviteten ska se ut: ska den utvärderade aktiviteten/programmet förlängas, utvidgas 

och/eller modifieras, behöver personalens kunskaper förbättras eller förändras? Den 

instrumentella utvärderingsanvändningen syftar till situationer där kunskap har använts för 

omedelbar specifik aktivitet, det vill säga användning som direkt visar sig i handling. 

Förändring som ett resultat av utvärdering visar sig därmed genom handlande (Alkin & Taut 

2003, Karlsson 1999, Mark & Henry 2004, Weiss 1998). 
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Konceptuell användning, ibland kallat upplysande/lärande användning avser användning av 

utvärderingar i form av insikter, språklig förnyelse, lärande samt åsiktsgenererande nyttjande. 

Denna form av användning är frånkopplat beslut och konkret praktiskt handlande och bör 

istället betraktas som ett upplysande instrument eller redskap genom vilken politiker eller 

andra aktörer erhåller insikter som ett resultat av utvärdering.  Konceptuell användning 

refererar till situationer där de personer som arbetar med en aktivitet eller program får nya 

lärdomar och insikter om den aktivitet de arbetar med vilket förändrar personernas kunskaper 

om vad aktiviteten innebär och vad den syftar till. Utvärderingsanvändningen påverkar där 

med människors sätt att se på saker. När de organisatoriska förhållandena är rätt kan dessa 

kunskaper och insikter i vissa fall omvandlas till instrumentell användning och appliceras på 

olika beslut. Vid konceptuell användning visar sig förändring som en följd av utvärdering 

genom förändrade känslor och tankar (Alkin & Taut 2003, Mark & Henry 2004, Vedung 

2009, Weiss 1998). 

 

Symbolisk användning avser utvärderingsanvändning i syfte att ritualmässigt uppvisa en form 

av beteende. Utvärdering blir i och med detta en symbolisk aktivitet för att visa upp sin 

verksamhet som positiv, modern och rationell, en verksamhet som baseras på vetenskaplighet: 

”Vi utvärderar, där med är vi moderna” (Alkin & Taut 2003, Mark & Henry 2004, Vedung 

2009). 

 

Processanvändning handlar om vad som händer individer och organisationer som är 

involverade i utvärderingsprocessen, vilken skapar en viss kultur som har inverkan på de 

individer och organisationer som är involverade. Denna användningstyp är således inte 

samma som användning där man lär sig av resultaten utan processanvändning syftar till 

utvärdering som en lärprocess som leder till lärande och kunskap genom transformerande 

kraft. Utvärdering är en katalysator för individers, gruppers och organisationers lärande. 

Processanvändning syftar till de individuella förändringar som sker avseende tankar och 

beteenden hos personer som berörs av utvärderingsprocessen. Att vara med i en 

utvärderingsprocess öppnar upp för nya möjligheter, organisationer och individer verksamma 

i processen börjar värdera och engagera sig i detta tankesätt vilket kan vara mer värt än 

enskilda resultat. Att lära sig att agera och tänka utvärderande kan ha en bestående påverkan 

på hur individer/organisationer tänker samt ser på vad de gör i sin egna verksamhet (Patton 

2004, Preskill 2004). 
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3.3 Analytiskt ramverk 

I vår studie har vi valt att utforma ett teoretiskt analysverktyg bestående av fyra 

användningstyper samt två förklarande teorier till varför utvärderingar inte används. Vårt 

analytiska ramverk är utvecklat med syfte att besvara våra grundläggande frågeställningar: 

Används utvärderingar, hur används de och vilka orsaker ligger bakom bristande användning?  

 

Detta val har vi gjort med utgångspunkt i att instrumentell användning tillsammans med 

konceptuell användning av utvärdering gör det möjligt att identifiera olika typer av 

kunskapsanvändning. Den symboliska användningen har vi valt att inkludera för att kunna 

studera om det förekommer utvärdering i syfte att endast visa upp ett ”modernt” beteende i 

dagens utvärderingssamhälle. Processanvändning har vi valt eftersom det ger uttryck för 

användning av inte endast utvärderingsresultat utan där kunskap och lärdom även kommer 

från utvärderingsprocessen. Genom dessa användningstyper tror vi oss kunna fånga ett brett 

spektrum av utvärderingsanvändning inom grundskolan samt synliggöra olika typer av 

kunskapsanvändande. 

 

Vi har valt att avgränsa oss till två förklarande teorier, Guba och Lincolns samt Karlssons 

beskrivning av orsaker till bristande användning. Vi har valt dessa förklaringar då vi tror att 

de skulle kunna bli synliga i vårt empiriska material och valt att inte använda Pattons, Guba 

och Lincolns samt Kings modeller då de data vi har inte är relevant till dessa. I och med att vi 

valt ett underifrån perspektiv ligger vårt fokus på anledningar till att utvärderingar inte 

används snarare än på faktorer för att öka användningen. Guba och Lincoln samt Karlsson 

beskriver orsaker till brist på utvärderingsanvändning på verksamhetsnivå vilket passar det 

material vi grundar vår analys på. Vår studie är teorikonsumerande vilket innebär att valet av 

fall står i centrum och att valet av förklaringsfaktorer därmed är sekundärt. Vårt val av teorier 

baseras därmed på fall vi ämnar studera varpå vi valt att analysera vårt material med faktorer 

som förklarar orsaker bakom bristande användning snarare än teorier som syftar till att öka 

användning. 

 

 

 



12 
 

Vi kommer vid analys använda oss av följande analysschema för former av 

utvärderingsanvändning:  

 

Användningsform Element av användning 

Instrumentell användning Faktabaserad kunskap där utvärdering 

används för beslutsunderlag/direkt handling 

Konceptuell användning Förståelseinriktad kunskap där utvärdering 

används för nya insikter/förståelse/kunskap 

Symbolisk användning Utvärdering används för att ritualmässigt 

uppvisa en form av beteende 

Processanvändning Lärande och kunskap sker genom 

utvärderingens process vilken påverkar 

individers och organisationers tankar och 

beteenden 

Tabell 1.  Analysschema för utvärderingsanvändning 

4. Metod 

Vi har i denna uppsats valt att använda oss av kvalitativa semistrukturerade intervjuer med 

syfte att undersöka hur utvärderingsanvändningen ser ut inom skolområdet. Vi har valt att 

analysera det material intervjuerna genererat utifrån vårt teoretiska ramverk med hjälp av en 

kvalitativ innehållsanalys. 

 

Vår studie är en förklarande teorikonsumerande studie vilket innebär att studien går ett steg 

vidare från att besvara vem, när, hur eller vilka till att söka förklara orsaker bakom olika 

fenomen. Vid denna typ av studie står det enskilda fallet i centrum och syftet är att finna 

förklaringsfaktorer inom ett område med hjälp av existerande teorier (Esaiasson 2012). Det 

fall som står i centrum i vår studie är utvärderingsanvändning inom grundskolan. 

4.1 Skolområdet 

Skolan är en av de största politiska områdena inom välfärdssektorn. Att vi valt att studera hur 

utvärderingsanvändningen ser ut inom skolan grundar sig i att skolan har en stor 

utvärderingsverksamhet där det därmed borde finnas stor utvärderingsanvändning.  
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Skolans styrsystem vilar på två grundstenar, ansvarsfördelning som sker i tre nivåer, stat, 

kommun och skolsystem samt ett systematiskt uppföljnings- och utvärderingsarbete. Det är 

riksdag och regering som anger skolans nationella mål. Utöver skollag, skolförordning, kurs- 

och läroplaner finns det andra statliga styrmedel, exempelvis betygskriterier och timplaner. 

Skolverket har till uppgift att granska skolväsendet, denna tillsynsfunktion renodlades år 2003 

då det dåvarande skolverket delades in i två myndigheter: statens skolverk ansvarar för 

inspektion, uppföljning och utvärdering och myndigheten för skolutveckling ansvarar för 

främjande och stödjande statliga insatser. 

 

Alla kommuner är skyldiga att upprätta en skolplan som visar hur de nationella målen ska 

förverkligas och hur verksamheten ska utformas och organiseras vilken ska följas upp och 

utvärderas. Ett medel för detta arbete är den kvalitetsredovisning varje kommun ska upprätta 

där man bedömer i vilken mån de nationella målen uppnåtts och vilka åtgärder man ämnar 

vidta om de inte uppnåtts. Skolans planering dokumenteras därefter i en lokal arbetsplan där 

de nationella målen omformas till verksamhetsmål och undervisningsmål (Lindgren, 2008). 

4.2 Avgränsning och material 

Vi har valt att avgränsa oss till utvärderingsanvändning inom området för barn- och 

utbildning, inom detta har vi vidare avgränsat oss till grundskolan inom Örebro kommun. Att 

vi avgränsat oss till Örebro kommun beror dels på praktiska avgränsningar, av närhet till 

kommunen. Örebro är en mellanstor stad vilket utgör en fördel då det finns en variation av 

skolor, detta möjliggör för oss att välja mellan ett större antal. Vi har valt att studera 

grundskolan med grund i att den bör antas vara utformad på samma sätt i hela kommunen. 

Gymnasiet skiljer sig i den mån att det finns många olika inriktningar och utformning. Vi 

ämnar studera likheter/skillnader i utvärderingsanvändning avseende skolornas storlek och 

upptagningsområde och vill därmed att skolorna ska vara tämligen lika varandra i övrigt.   

 

I Örebro finns det 44 st grundskolor vilka drivs av kommunen. Därutöver finns det ett antal 

friskolor men vi har i denna undersökning endast valt att inkludera skolor som drivs av 

Örebro kommun, detta på grund av att studien skulle bli för komplex om olika ägandeformer 

skulle inkluderas. På grund av ett begränsat antal mindre skolor på landet valde vi att 

begränsa oss till förskoleklass-sjätteklass istället för att inkludera högstadiet då skillnaden 

mellan skolor på landet respektive innerstan minskade. Detta val har vi gjort då vi vill 

undersöka fyra skolor med lika många klasser.  
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Vårt urval av skolor är baserat utifrån så kallad ”most different research design” (Przeworski 

& Teunes 1970). Urvalsmetoden går ut på att jämföra olika fall med varandra för att 

identifiera likheter mellan fallen. Denna jämförelse är sekundär i förhållande till studiens 

centrala syfte, att studera om och hur utvärderingar används samt orsaker till detta. Vi har 

gjort vårt urval baserat på skolans storlek samt upptagningsområde. Med grund i detta har vi 

valt två större grundskolor inom Örebro innerstad med strax över 300 elever per skola samt 

två mindre grundskolor utanför Örebro innerstad med under 100 elever per skola. Kriterier för 

urval är därmed skolans storlek samt upptagningsområde med utgångspunkt i att vi tror att 

skillnader och likheter i utvärderingsanvändning kan bero på dessa faktorer. Vår teori dessa 

faktorer baseras på är att mindre skolor inte har lika stort behov av utvärdering som 

instrument för kunskap och styrning som större skolor. Detta i och med den närhet som finns 

mellan individer på mindre skolor med mindre grupper vilket gör att man i större utsträckning 

använder sig av andra informella metoder som kommunikation och observation. Vårt urval 

beträffande skillnaden mellan skolornas upptagningsområde grundar sig i att vi tror att skolor 

i innerstaden utsätts för större konkurens vilket gör att utvärdering betraktas som ett viktigt 

verktyg när det kommer till konkurens mellan skolor.  

 

Vår undersökning utgör en aktörscentrerad studie vilket innebär att fokus ligger på vem som 

säger vad, med intresse på specifika aktörer (Esaiasson 2012). Vårt empiriska material består 

av fem kvalitativa semistrukturerade intervjuer vilka utgör vårt material för analys. Vi har valt 

genomföra fyra intervjuer med rektorer på respektive utvald skola samt en intervju 

gemensamt med två verksamhetschefer över området grundskola i Örebro kommun. Vi har 

valt dessa personer med utgångspunkt i ett ledningsperspektiv utifrån personernas 

roll/position. Valet baseras på att personerna bör kunna antas vara i direkt kontakt med 

utvärdering, representerar skolan samt är ansvariga att implementera utvärdering inom den 

givna verksamheten. Vi har därmed aktivt valt en snäv definition av idébärare/aktörer där vår 

studie endast omfattar en avgränsad grupp av rektorer respektive verksamhetschefer till 

förmån för ett bredare perspektiv med fler skolor vilket möjliggör för oss att fånga upp 

likheter och skillnader mellan skolorna. Nackdelen med en sådan definition är att det finns en 

risk att missa väsentliga delar i sammanhanget, exempelvis hur synen på 

utvärderingsanvändning ser ut hos andra aktörsgrupper delaktiga i verksamheten, så som 

bland annat lärare (Esaiasson 2012). 
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4.3 Kvalitativ intervjustudie 

Vi har i denna uppsats använt oss av kvalitativt semistrukturerade intervjuer. Vi har valt att 

använda oss av den formen på grund av att vi arbetar utifrån en förhållandevis 

förutsättningslös utgångspunkt vid samtliga intervjuer. Detta innebär att vi inte valt ut 

specifika utvärderingar att studera utan låter intervjupersonerna berätta för oss vilka 

utvärderingar som är viktiga för dem. Denna form av utgångspunkt främjar mångfalden av 

utvärderingar att bli synliga i vårt material och minska risken att missa väsentliga delar. Den 

semistrukturerade intervjuformen tillåter en friare intervju där de personer vi intervjuar 

självständigt kan beskriva det ämne/den fråga som behandlas men utgår ändock från vissa 

grundantaganden (Kvale & Brinkmann 2014). Tonvikten ligger på intervjupersonens 

upplevelse och perspektiv, vilket vi anser varit särskilt viktigt i relation till den utgångspunkt 

vi valt.  

 

Den semistrukturerade intervjun utförs enligt en intervjuguide utifrån olika teman (Kvale & 

Brinkmann 2014). De intervjuguider vi sammanställt utgår ifrån tre huvudsakliga delar där 

huvudfokus främst ligger på de delar som benämns ”utvärderingsanvändning” och 

”utvärdering av skolområdet”. Intervjuguiderna är designade i syfte att möjliggöra för oss att 

få svar på de frågor vi behöver för vår studie men även för att öppna upp för olika inriktningar 

och perspektiv. De frågor vi arbetat utifrån är därför relativt öppna till sin natur vilket ger 

intervjupersonen möjlighet att själv utforma sitt svar i den riktning personen önskar. Valet av 

intervjuform samt frågornas natur ger oss även möjlighet att följa upp med följdfrågor på de 

delar vi önskar veta mer om eller i de situationer vi upplever att de svar vi fått är otydliga/inte 

tillräckligt precisa.  

 

Vi har valt att sammanställa en intervjuguide för de två verksamhetschefer vi valt att intervjua 

respektive en intervjuguide för våra fyra rektorer. Guiderna är lika till utformning och 

innehåll avseende delar samt en stor del av de frågor vi ställer men skiljer sig särskilt till 

innehåll i relation till intervjuguidens första del ”introducerande frågor”. Anledningen till att 

vi valt att upprätta de båda intervjuguiderna med stor likhet till varandra är på grund av att vi 

vill kunna jämföra de svar vi får av rektor respektive verksamhetschef. Tar intervjupersonerna 

upp olika sorters utvärderingar? Skiljer sig deras syn på användning av dessa? 
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4.4 Kvalitativ innehållsanalys 

En kvalitativ innehållsanalys innebär analys och sökande efter underliggande teman i det 

material som undersökningen omfattar (Bryman 2008). Metoden går ut på att plocka fram det 

relevanta innehållet i en text genom noggrann läsning av textens helhet, enskilda delar samt 

den kontext den ingår i. En enskild text måste förstås utifrån den helhet den är en del av på 

samma sätt som helheten måste förstås utifrån de olika delarna. Det centrala vid denna typ av 

metod antas vara något mer än textens samtliga delar. Den kvalitativa innehållsanalysen gör 

det möjligt att analysera både manifesta budskap, vilka ofta kan utläsas omedelbart i texten 

samt latenta budskap som finns dolda under ytan (Esaiasson 2012). 

 

Vi har valt att analysera vårt empiriska material genom en kvalitativ innehållsanalys där vi 

söker efter olika teman utifrån de typer av utvärderingsanvändning som återfinns i vårt 

teoretiska ramverk. Det vi ämnar analysera är på vilket sätt intervjupersonerna uttrycker olika 

typer av utvärderingsanvändning samt söka förklaringar till att utvärderingar inte används 

genom teoretiska perspektiv som behandlar detta. 

 

De teman som ligger till grund för vår analys är därför ”instrumentell användning”, 

”konceptuell användning”, ”symbolisk användning”, ”processanvändning” samt ”orsaker 

bakom bristande utvärderingsanvändning”. För att synliggöra utvärderingsanvändningen på 

ett översiktligt sätt har vi valt att sammanställa en matris vilken redovisas i den empiriska 

analysen.  

4.5 Etik 

Etiska aspekter har varit särskilt viktiga i vår studie då det ämne vi undersökt kan uppfattas 

som känsligt. Vid vår urvalsprocess av skolor upplevde vi vid flera tillfällen att de rektorer vi 

ringde blev osäkra och obekväma när vi förklarat vårt uppsatsämne och efterfrågade intervju. 

Två personer avstod intervju helt, en person efterfrågade anonymitet vid första kontakt för 

intervju. Det finns därför flera etiska problem och aspekter som vi bör vara medvetna om och 

beakta innan, under samt efter intervjuundersökningen. 

 

I enlighet med informationskravet (Bryman 2008) valde vi att en vecka innan den första 

intervjun maila en beskrivning av vad vår undersökning syftar till samt en sammanfattning av 

vad det är vi ämnar undersöka. Detta gjorde vi med avsikt att våra intervjupersoner skulle 

känna sig trygga med oss, få en förståelse för vad studien syftar till samt känna sig bekväma 
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inför intervjun. Vi var noga med att inte skriva ut några av våra frågor då vår utgångspunkt 

för intervjun är relativt förutsättningslös och vi inte ville att intervjupersonerna skulle kunna 

förbereda svar. 

 

Vi har valt att inte skriva ut några namn på de personer vi intervjuat i vår uppsats. I uppsatsen 

ämnar vi belysa mönster eller processer för utvärderingsanvändning, att inte skriva ut namn 

har vi beslutat med grund i att det inte är intervjupersonerna i sig som är intressanta utan deras 

roll och position som rektor/verksamhetschef respektive de svar intervjupersonerna ger. Detta 

val grundar sig även i att vi vill att intervjupersonerna ska känna sig bekväma med att bli 

intervjuade och känna sig fria att kunna uttrycka sina åsikter och upplevelser så ärligt som 

möjligt. Inför varje intervju har vi därför informerat om att vi inte kommer skriva ut några 

namn i vår uppsats, men att vi dock inte kan garantera personerna anonymitet i den mån att 

det eventuellt inte kan gå att räkna ut vem respektive person är. Samtliga intervjupersoner har 

godkänt och samtyckt till dessa villkor. 

 

Vi har även beaktat etiska aspekter som konfidentialitetskravet och skydd av information 

(Bryman 2008) med stor vikt, samtliga intervjupersoners namn har bytts ut mot en bokstav 

samt en siffra (V1, V2, R1, R2, R3 och R4) och varken vid transkribering eller i uppsatsen 

förekommer namn på de personer vi intervjuat. 

4.6 Validitet, reliabilitet och generaliserbarhet 

Validitet berör huruvida man verkligen undersöker det som är föremål för studien, validitet 

refererar därmed till studiens trovärdighet. Kortfattat berör intern validitet huruvida det finns 

en god överensstämmelse mellan teori och observation, det vill säga huruvida det finns ett 

samband mellan våra observationer och de teoretiska idéer vi utvecklar. Extern validitet berör 

i vilken grad resultaten av en undersökning kan generaliseras till andra situationer eller fall. 

(Bryman 2008). Kvalitativa intervjustudier syftar inte till att kunna generaliseras till större 

sammanhang eller områden utan syftar istället till att ge en djupare förståelse för enskilda fall 

(Kvale & Brinkman 2014) Vår studie bör därför anses ha relativt låg extern validitet i den 

mån att de resultat vår undersökning resulterar i endast säger något om det enskilda fallet och 

inte nödvändigtvis behöver visa upp en generell bild av utvärderingsanvändning. De metoder 

och de teoretiska begrepp vi använt oss av kan dock generaliseras och användas vid andra 

studier. Vår studies interna validitet bör dock betraktas som hög, vi har valt att utgå ifrån 

tidigare använda väletablerade begrepp för utvärderingsanvändning för att på så sätt 



18 
 

säkerställa att vi mäter det vi utger oss för att mäta. I och med detta ökar studiens validitet i 

och med att begreppen vilar på vetenskaplig grund. Genom en öppen, tydlig och transparent 

analys med citat för att styrka de tolkningar vi gjort ökar validiteten för vår studie. 

 

Reliabilitet handlar om studiens tillförlitlighet och huruvida undersökningen påverkats av 

tillfälliga förutsättningar. Extern reliabilitet berör i vilken utsträckning en undersökning kan 

upprepas, intern reliabilitet handlar om i vilken mån personerna inom ett forskarlag kommit 

överens om hur de ska tolka det som observeras och hörs. Vid kvalitativa studier brukar den 

externa reliabiliteten betraktas som svår att uppfylla då den avser i vilken utsträckning studien 

kan replikeras (Bryman 2008). De intervjuer vi genomfört kan förvisso upprepas men i och 

med vår studies öppna förhållningssätt och val av intervjumetod styrs intervjun till stor del av 

vad intervjupersonen väljer att lyfta fram. På grund av detta bör den externa reliabiliteten 

betraktas som låg i den mån att de intervjuer vi genomfört kan bedömmas som svåra att 

replikera. Den interna reliabiliteten kan betraktas som hög utifrån det faktum att vi som 

författare till studien kommit överens om hur vårt empiriska ramverk ska tolkas utifrån 

vårt  teoretiska ramverk. 

5. Empirisk redovisning och analys 

5.1 Styrning och Utvärdering av grundskolan i Örebro kommun 

Utifrån den intervju vi genomfört med verksamhetscheferna över grundskolan har vi fått 

förståelse för deras dubbla uppdrag som innebär att styrkedjan över skolområdet är både 

kommunal och statlig. Den kommunala styrningen utgår ifrån Örebro kommuns 

Övergripande Strategi och Budget (ÖSB) vilken omformuleras till programplan barn och 

utbildning. Grundskolenämnden formulerar en verksamhetsplan vilken konkretiserar vad det 

är som ska göras utifrån förbättringsområden i kommunen. Örebro kommuns politiker 

fastställer specifika mål som skolorna ska uppnå, det är därefter verksamhetschefernas ansvar 

att formulera på vilket sätt man ska arbeta och vilka aktiviteter som behöver sättas till för att 

målen ska nås. Den statliga styrningen utgörs av skollagen och läroplanen samt statliga 

styrdokument. Kommunen har som huvudman ansvar över att säkerhetsställa att skolan 

efterlever den statliga styrningen samt ett uppföljningsansvar. Verksamhetscheferna 

framhåller att skolans viktigaste uppdrag är att ge eleverna kunskaper så att de klarar 

godkända betyg för att kunna gå vidare till gymnasiet.  
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Grundskolan utsätts för utvärdering särskilt tydligt genom brukarenkät, medarbetarenkät och 

nationella prov. Utvärdering sker därutöver genom betyg, interna revisioner, 

Skolinspektionens tillsyn samt utvärdering av Skolinspektionens anmälningar. Vidare 

framhåller verksamhetscheferna att i och med att skolan är marknadsutsatt är det en 

utvärdering i sig, rationell eller inte. Dessutom utvärderas enskilda politiska mål, exempelvis 

när det gäller ekologisk mat. Den kvalitetsrapport rektorerna lämnar in en gång per år utgör en 

form av utvärdering eller uppföljning som visar om rektorerna/skolorna gjort det de varit 

ålagda att göra under året. Det görs även utvärderingar utifrån de processer 

verksamhetscheferna arbetar med, exempelvis en lärprocess där de arbetar tillsammans med 

grundskolans rektorer. Det ligger en styrning i det som verksamhetscheferna frågar efter i 

utvärderingarna och de argumenterar för att det är så man styr många gånger, de beskriver att 

det inte handlar om att peka med hela handen utan att ställa frågor som ska besvaras och som 

man arbetar med  för att få en utveckling åt den riktningen. 

 

Utöver de utvärderingar verksamhetscheferna redogör för beskriver man från skolan håll även 

utvärdering genom: arbetsplan, kunskapskrav, kunskapsuppföljning, utvärdering av arbetsåret, 

ekonomi och budget, enkäter från skolförvaltningen samt statlig utvärdering från skolverket. 

Utöver dessa har varje skola på lokal nivå valt att införa utvärderingar som de anser viktiga 

för verksamheten, dessa är exempelvis; trygghetsenkät, enkät över fritidsaktiviteter, enkät 

över skolskjuts, klimat på internet, enkät inför utvecklingssamtal, enkät av överlämnandet 

inför förskoleklass, barn med särskilda behov, mattelyftet, utvärdering av specifika frågor vid 

behov, barn och elevhälsa, pedagogisk utvärdering och BRUK.  

 

Utöver dessa kommunalt och statligt initierade utvärderingar framkommer det dessutom att 

det förekommer extern utvärdering. Verksamhetscheferna förklarar exempelvis att en av dessa 

kommer från Landstinget och heter “Liv Hälsa Ung”, vilken de bedömer som särskilt viktig. 

Det har även utförts en en utvärdering i form av ett forskningsprojekt kring mobbning från 

Örebro Universitet som kommunen efter förfrågan valde att medverka i. Kommunen har även 

valt att medverka i en utvärdering kring psykisk ohälsa. Vi har därutöver förstått att det 

förekommer ett flertal externa utvärderingar som man från kommunens håll tackar nej till, 

däremot måste alla utvärderingar som kommer från staten genomföras.  

 

När det gäller externa utvärderingar är kommunen restriktiva vid förfrågningar som inte ger 

gagn till deras egen verksamhet. Verksamhetscheferna ämnar fungera som en brandvägg 
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gentemot rektorerna genom att inte släppa igenom alla undersökningar, de beskriver att det 

finns en inflation i utredandet. För några år sedan gjorde kommunen en inventering utifrån de 

utvärderingar som är kommunalt initierade. I och med detta beslutade man att endast 

godkänna medarbetarenkäten, brukarenkäten och landstingsundersökningen “Liv Hälsa Ung” 

samt de tidigare påbörjade utvärderingarna om mobbning respektive psykisk ohälsa. 

 

“ ... det görs så otroligt mycket utvärderingar och det blir en utvärderingströtthet 

och vi måste kanske sålla, och då inventerade vi med alla rektorer och 

förskolechefer i vår förvaltning då hur det såg ut och det var ju hur mycket som 

helst ... till slut så blir svarsfrekvensen låg ute i organisationen och vi vill 

försöka hålla uppe svarsfrekvensen på de frågor vi skickar” (Intervju 

verksamhetschefer, transkribering s. 10, 12) 

 

Det framkommer att man från kommunens sida vill hålla kvar vid samma utvärderingar och 

frågor för att kunna se trender och utveckling. Verksamhetscheferna förklarar att de ligger på 

gränsen för hur många utvärderingar kommunen kan ha, det kan inte tillföras något mer utan 

bör snarare tas bort.  

 

Vi kan se att externa utvärderingar även skickas direkt till rektorerna. Exempel på detta är en 

utvärdering om trafiken kring skolan från ett försäkringsbolag, en utvärdering om 

skolbibliotek samt PISA-undersökningen. Rektorerna förklarar att det dagligen kommer 

förfrågningar via mejl som de antingen väljer att medverka i eller inte. De utvärderingar som 

kommer från chefer i kommunen eller politiker måste dock besvaras. Det är tydligt att 

skolorna är trötta på dessa förfrågningar och att de inte har tid eller resurser att medverka i 

utvärderingar som inte kommer till nytta i deras egen verksamhet.  

 

“ ... det kommer ju med jämna mellanrum sådant som man tänker det behöver 

jag inte svara på för att det är en extern enkät som något utbildningsföretag 

tycker att jag ska svara på [utvärderingarna], de ska kunna presentera ett 

utbildningsmaterial som är attraktivt men jag känner att ja det är, känns inte 

intressant för mig att hjälpa det företaget med, det har jag inte tid med” (Intervju 

R2, transkribering s. 8) 
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Under intervjun berättar R4 att det kommer externa enkäter vilket gör att respondenten känner 

sig alldeles trött. Vidare beskriver R4 att mycket idag kommer digitalt, även om förfrågningar 

inte besvaras kommer det flera påminnelser. Denna enkättrötthet beskriver även de andra 

rektorerna.  

 

“ ... man orkar inte allting utan ibland är det så att då fuskar man och struntar [i 

att svara på utvärderingar] men ofta kommer det påminnelser så klickar man 

bort och tillslut kommer det så många påminnelser så då gör man den då för att 

bli av med den i mejlen” (Intervju R3, transkribering  s. 9) 

 

Vi har fått förståelse för att det sker utvärdering i hög utsträckning dels internt men även 

externt vilket kan ses som ett uttryck för granskningssamhället (Dahler-Larsen 2012, 

Lindgren 2008). Vidare framgår det att det tidigare inte fanns någon struktur i vilka enkäter 

som gick ut till skolorna från kommunen men att man nu har sållat bland de utvärderingar 

som görs och att det har skett en förbättring och större medvetenhet med mer användbart 

material. Samtliga rektorer framhåller att för att utvärderingarna ska göra någon nytta behöver 

man koncentrera sig på några utvalda annars blir det bara pappersvara. 

 

“... det här tar ju tid och man tänker att det är ju ingen mening med en 

utvärdering där du aldrig liksom använder dig av resultatet utan då är det bara 

ett papper till i högen” (Intervju R2, transkribering s. 9) 

5.2 Utvärderingsanvändning 

När vi frågar verksamhetscheferna om de utvärderingar som görs används så svarar de att alla 

utvärderingar används och följs upp. För att öka eller förbättra utvärderingsanvändningen ska 

man arbeta seriöst med de utvärderingar som finns och lägga tid på att analysera resultaten, 

det är skillnad på kvalitet och kvantitet. De framhåller att de kommunalt initierade 

utvärderingarnas status är beroende av verksamhetschefernas uppföljning, om de  inte 

efterfrågade utvärderingarna skulle de försvinna och det skulle inte bli intressant att arbetar 

med dem från skolornas sida.  

 

“ jag vill nog påstå att vi har inga utvärderingar som vi inte jobbar med utan de 

följs upp allihopa, och det skulle ju våra rektorer direkt avslöja oss om de 
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tvingades hålla på med en massa utvärderingar som vi inte följde upp” (Intervju 

verksamhetschefer, transkribering s. 9) 

 

Verksamhetscheferna beskriver att användningen av medarbetarenkäten och brukarenkäten är 

särskilt tydlig eftersom rektorerna måste sätta upp handlingsplaner. De anser att alla 

utvärderingarna de gör kommer till nytta men de betonar särskilt medarbetar- och 

brukarenkäten. När det gäller nationella prov handlar verksamhetschefernas roll om att stödja 

rektorerna med att analysera och dra slutsatser på skolnivå samt att hjälpa rektorerna komma 

in i förbättringshjulet.  

 

Samtliga skolor ser utvärdering som ett viktigt och värdefullt verktyg för att utveckla och 

förbättra sin verksamhet.  

 

“... om vi utvärderar rätt saker och det vi har nytta av, då tycker jag att det är, det 

är jättebra instrument” (Intervju R4 transkribering s. 6) 

 

Det finns två olika bilder av hur utvärderingsanvändningen ser ut. Två av rektorerna 

konstaterar att utvärderingar bör användas men att det endast är en del som kommer till 

användning. R2 framhåller att tidsaspekten ibland gör att arbetet med utvärdering tar stopp 

innan analysarbetet vilket gör att utvärderingen inte kommer till användning eftersom arbetet 

inte hinner göras. Denna tidsaspekt beskriver även R4, i och med att det pedagogiska arbetet 

tar tid och resurser upplever R4 att utvärderingarna inte riktigt tas om hand ordentligt och 

istället  försvinner bort.  

 

“... en del [utvärderingar] kanske man inte använder sig av alls, det förekommer 

också. Man är bara trött att man har fått fylla i det, vad ska jag göra med det här, 

krasst översatt” (Intervju R4, transkribering s. 3) 

 

“ En del [utvärderingar] används, och en del tror jag mer blir att man konstaterar 

att man har frågat man ögnar snabbt och så ser man att nej men det är liksom 

ingenting i det här som sticker ut som gör att vi behöver jobba vidare med 

frågan” (Intervju R2, transkribering s.10) 
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Den andra bild som framkommit under intervjuerna är att alla kommunala och statliga 

utvärderingar används men att det är en process att ta tillvara på den information 

utvärderingarna resulterar i.  

 

“ ... det är ju en process att hur ska vi få ut mer av det som vi tittar på hur tar vi 

tillvara på all den här informationen vi får” (Intervju R1, transkribering s.4) 

 

Vår analys är att utvärderingar används till en viss del och betraktas som ett värdefullt 

redskap. Alla utvärderingar används dock inte ur det perspektivet att de externa 

utvärderingarna framförallt inte kommer till användning inom verksamheten med undantag 

för vissa utvalda. Samtliga rektorer framhåller att de utvärderingar som är lokala samt 

kommunala är prioritet ett. 

 

“Ja de [utvärderingarna] bör ju användas till största delen, sedan är det ju många 

utvärderingar som jag kan vara med och fylla i och det vet inte jag hur eller vad 

de gör med dem”(Intervju R4, transkribering s.3) 

5.3 Instrumentell användning 

Vi kan genom intervjun med verksamhetscheferna identifiera en instrumentell användning 

som handlar om att dra slutsatser från de utvärderingar som görs och genomföra olika direkta 

åtgärder och handlingar för att förbättra verksamheten. Cheferna förklarar att det är deras 

uppgift att följa upp alla utvärderingar och dra slutsatser utifrån dem, det handlar om små 

förändringar som ska leda till förbättringar. Tillsammans med rektorerna diskuterar cheferna 

gemensamt vad som ska göras för att det ska bli förbättringar. Varje enhet kräver sin egen 

lösning och sitt eget ledarskap för detta. Verksamhetscheferna argumenterar för att det är lätt 

att svara på en enkät och konstatera ett resultat men sen kommer arbetet med 

förbättringsåtgärder och hur man tar sig an problemet.   

 

När det gäller brukarenkäten ligger resultatet på klassnivå och beroende på om resultatet är 

bra eller dåligt behöver mer eller mindre kraftfulla åtgärder vidtas. Under intervjun med 

verksamhetscheferna framgår det att rektorerna måste lämna in handlingsplaner för 

medarbetar- och brukarenkäten där de beskriver vad de behöver arbeta vidare med för att 

utveckla eller förbättra sin verksamhet. Genom medarbetarenkäten får verksamhetschefer och 

rektorer syn på medarbetarnas uppfattning om sin arbetssituation och använder resultaten som 
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en bas för diskussion. På så sätt ger det dem kunskap om vad som behöver göras för att 

förbättra arbetsmiljön. Även vid skolinspektionens anmälningar ska rektorerna upprätta en 

handlingsplan för förbättring.  

 

“ ... den här medarbetarundersökningen där resultaten släpps idag tror jag, 

rektorerna ser fram emot det här och läsa den och de, man vill förbättras inom 

dessa områden och man använder resultaten som en bas för en diskussion i sin 

egen verksamhet omkring hur ska vi förbättra resultaten och sådana saker” 

(Intervju verksamhetschefer, transkribering s. 11) 

 

De nationella proven fungerar som ett stöd i betygsättningen, de ger en bild av hur väl lärarna 

lyckats, vad som missats och vad de behöver arbeta annorlunda med.  

 

Genom att arbetet med utvärdering visar sig användas i form av handlingsplaner och som bas 

för diskussion med intentionen att utveckla och förbättra ser vi uttryck för instrumentell 

användning där faktabaserad kunskap används för direkt handling och aktivitet. Den 

instrumentella användningen är särskilt tydlig avseende medarbetarenkäten där avsikten är att 

förändra/förbättra personalens arbetsmiljö med direkt handling utifrån handlingsplan. 

 

Även utifrån intervjuerna med rektorerna kan vi se att det förekommer instrumentell 

användning där kunskap omvandlas till direkta handlingar och beslut. Den tydligaste 

indikationen av denna användningstyp är upprättandet av handlingsplaner som görs utifrån 

medarbetar/brukarenkät och arbetsplan av kvalitetsrapport. Rektorerna framhåller att när 

resultatet med brukarenkäten kommit arbetar man i arbetslagen med att identifiera vad som 

behöver förbättras och diskuterar varför svaren ser ut som det gör. Därefter upprättar man en 

handlingsplan med hänsyn till de områden som behöver förändras. R1 beskriver att 

handlingsplanerna över brukarenkäten och speciellt medarbetarenkäten är viktiga i det 

avseendet att skolan ska kunna förbättra sina resultat till nästkommande år.  

 

“Det har de fått göra handlingsplaner på båda delarna [medarbetar- och 

brukarenkät], för jag har nog, det sista året här har jag kört jättehårt med dem 

när det gäller just den delen och fått in det här med att det här ingår i vårt 

resultat, det här är skolans resultat, det här är jätteviktigt att vi gör och tänker till 
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över vad ska vi göra för att vi ska få bättre resultat nästa år” (Intervju R1, 

transkribering s.5) 

 

Trygghetsenkäten används instrumentellt i form av att skolan upprättar en trygghetsgrupp 

och/eller utför trygghetsvandringar där man identifierar otrygga platser och utifrån det vidtar 

olika åtgärder som exempelvis att tillsätta fler rastvakter vid dessa platser. Även vid 

skolinspektionens utvärderingar kan vi se instrumentell användning, skolorna får en rapport 

där det står vad som behöver åtgärdas och skolan är då skyldig att rapportera tillbaka hur de 

vidtar dessa åtgärder.  

5.4 Konceptuell användning 

Konceptuell användning visar sig bland annat i skolinspektionens anmälningar vilka bidrar till 

kunskapsökning. Utifrån en sammanställning har verksamhetscheferna konstaterat att det 

finns väldigt många anmälningar vilket har lett till ett samarbete mellan rektorer och 

verksamheter som öppnat upp för dialog. Användandet består av en kunskapsökning genom 

att rektorerna rustats med mer kunskap och information, detta är ett exempel på hur skolorna 

använder utvärdering för att bygga mer kunskap. Konceptuell användning av utvärdering 

handlar om upplysande användning i form av insikter, lärande och kunskap. Användningen av 

skolinspektionens anmälningar är ett bra exempel som ligger väl i linje med konceptuell 

användning. 

 

“ ... och så har vi ju utifrån en sammanställning kunnat konstatera att vi har 

väldigt många [utvärderingar] och det är många inom det här området och så har 

vi börjat ställa frågor kring det, och det här kan man säga bidrar ju till en 

kunskapsökning då eller att vi skaffar oss mer kunskap ...” (Intervju 

verksamhetschefer, transkribering s. 9) 

 

Verksamhetscheferna förklarar att det finns två externa utvärderingar som de ansåg viktiga för 

verksamheten i den mån att kunna få syn på deras egna arbete och andra sätt att arbeta på. 

Dessa två utvärderingar berörde mobbning och psykisk ohälsa. Från kommunens håll ville de 

bidra med kunskap och synpunkter för att på så sätt få nya insikter och lärdomar tillbaka som 

kunde färga av sig på deras arbete. En av utvärderingarna har kommunen dock inte fått någon 

återrapportering på än men detta ger ändå uttryck för konceptuell användning då syftet var att 
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nå insikt, förståelse, lärande samt för att förändra deras syn på mobbning respektive psykisk 

ohälsa. 

 

“ ... det här mobbningsprojektet var viktigt för oss där såg vi att här kan vi vinna 

något och att vi får liksom syn på vårt arbete och sedan var det ju den här 

undersökningen om psykisk ohälsa då som vi tänker att om vi bidrar med våra 

kunskaper och synpunkter och så kan vi få någonting tillbaka utifrån hur vi 

kanske kan jobba på ett annat sätt för att motverka psykisk ohälsa” (Intervju 

verksamhetschefer, transkribering s. 13) 

 

Medarbetarenkäten används konceptuellt på grund av att utvärderingen genomförs inom hela 

kommunen vilket gör att man kan lära av varandra samt hur olika verksamheter använder 

samma utvärdering. Ur det perspektivet används inte utvärderingen endast till direkta beslut 

och handlande utan även för lärande och för att få nya insikter. 

 

Konceptuell användning i skolan är synlig i och med att samtliga rektorer under de intervjuer 

vi genomfört beskrivit att utvärdering inte alltid behöver leda till nya beslut och handling, de 

framför att reflektioner är lika viktigt. R3 framhåller att utvärdering leder till nya perspektiv 

och gör att man får syn på saker, det är inte utvärdering i sig utan att man får input som leder 

till diskussion och dialog samt reflektion. R3 förklarar att det kvantitativa leder till kvalitativa 

samtal. Även R4 berättar att reflektion är viktigt och att utvärdering inte alltid behöver leda 

till nya beslut eller handlingsplaner den dagliga utvärderingen i vardagen där man reflekterar 

om saker och ting är minst lika viktig.  

 

“... det som är bra tycker jag, inte själva utvärderingen i sig utan det är ju de här 

samtalen och reflektionerna som gör att det bidrar, att vi får nya perspektiv, 

precis som när vi läser någonting eller så, vi får lite input och det här blir också 

lite input, eller att vi liksom får syn på saker som aha [vår kursivering], så” 

(Intervju R3, transkribering s.5) 

 

Ett annat exempel på konceptuell användning av utvärdering är en mindre utvärdering som R1 

beskriver sker i samband med den årliga skolavslutningen då man utvärderar för att 

synliggöra vad som behöver förändras/förbättras till nästkommande år, pedagogerna för en 

dialog tillsammans med rektorn vilket de bär med sig inför nästa planering. Detta tolkar vi 
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som konceptuellt på grund av att utvärdering inte leder till direkta beslut eller aktivitet utan 

snarare till insikter om vad som kan förändras.  

5.5 Symbolisk användning 

Den symboliska användningen har inte varit lika synlig som de andra användningstyperna 

under intervjun med verksamhetscheferna, det finns dock en situation där vi identifierat 

element som kan tyda på symbolisk användning. Under intervjun beskriver 

verksamhetscheferna vid flera tillfällen att man från politikens håll anger olika mål vilka 

verksamhetscheferna då bryter ned i organisationen och efterfrågar resultat omkring. 

Beroende på hur resultatet av dessa mål används eller inte används skulle detta kunna utgöra 

symbolisk användning i det avseende resultaten inte kommer till användning utan 

utvärderingen endast genomförs för att visa att målet utvärderas.  

 

Att den symboliska användningen inte är synlig på denna nivå kan bero på att den sker på en 

högre nivå inom politiken, detta är dock inget som är synligt utifrån den intervju vi gjort på 

verksamhetsnivå.  

 

Den symboliska användningen är även svår att se på skolnivå men det finns även där tecken 

som kan tyda på det. Ett exempel på detta är när R2 beskriver att personalen är måna om att 

synliggöra sin verksamhet positivt utåt i samband med medarbetarenkäten. Det tolkar vi som 

symboliskt i och med att utvärderingen då kan komma att visa upp en förskönad bild av 

verksamheten. 

 

Det framkommer även att skolförvaltningen och kommunen årligen sänder utvärderingar 

vilka rektorerna inte får återkoppling på och rektorerna beskriver att de inte vet vad 

utvärderingarna används till. Detta skulle då kunna vara symboliskt från 

skolförvaltningens/kommunens sida ur det hänseendet att utvärderingar skickas till skolorna 

men att resultatet inte kommer till användning. Att skolförvaltningen/kommunen använder sig 

av resultatet är inget vi kan uttala oss om utifrån vårt empiriska material men utförandet av 

utvärderingarna kan betraktas som en symbolisk handling från skolornas sida då de endast 

genomför utvärderingarna som en symbolisk gest eller användning från skolornas håll.  

 

Även om symbolisk användning inte är synlig i någon större utsträckning utifrån de intervjuer 

vi gjort framgår det dock att utvärderingar tidigare skickades ut av kommunen utan att de 
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analyserades eller togs om hand, det var mer av ett konstaterande att utvärderingen gjorts. Vi 

har i och med intervjuerna fått en insikt om att det finns en större medvetenhet idag när det 

gäller utvärdering från kommunens sida. Det behöver dock inte betyda att det inte 

förekommer symbolisk användning även idag då den exempelvis kan ske på en högre nivå. 

Samtliga rektorer har betonat att de har svårt att avsätta tid och resurser på utvärdering, det 

kan vara en orsak till att symbolisk användning inte är synlig då man från skolans håll inte har 

tid att lägga på utvärdering endast för att framstå som modern eller utvärdering som inte 

bidrar till nytta för skolan. Vi tror att det  snarare kan vara ett fenomen som sker på en högre 

organisationsnivå.  

5.6 Processanvändning 

Vi kan inte identifiera någon processanvändning från verksamhetschefernas sida då de inte är 

involverade i utvärdering på det sätt att de är verksamma inom utvärderingsprocessen utan 

deras roll består istället i att sammanställa och analysera de resultat utvärderingarna utmynnar 

i. I och med detta är processanvändning inte möjlig på denna nivå i organisationen. 

 

Däremot på skolnivå har vi identifierat processanvändning, rektorerna och lärarna har fått en 

större medvetenhet om vad utvärdering handlar om, i och med att skolorna ständigt är 

involverade i utvärdering gör det att personerna i verksamheten  tänker utvärdering i sitt 

dagliga arbete. Detta ger uttryck för att skolan präglas av en utvärderingskultur vilken är en 

del av processanvändningens kärna. 

 

R4 redogör för att de på skolan strävar efter att arbeta och reflektera utifrån ett utvärderande 

arbetssätt. R2  framhåller under intervjun att mycket av det arbete som görs egentligen är 

utvärdering även om respondenten inte satt stämpeln “utvärdering” på det samt att personen 

allt oftare mer medvetet kan tänka utvärdering i det dagliga arbetet. Även detta är ett tecken 

på att rektorerna och lärarna är inne i en utvärderingskultur med ett utvärderande tankesätt. 

Det är därmed inte endast utvärderingarnas resultat skolorna får kunskap och lärande av utan 

även från utvärderingsprocessen vilken bidrar till att förändra personernas tankegångar och 

beteenden.  

 

“Men det är bra med utvärderingar så att lärarna, vi jobbar mycket utifrån att de 

ska ha ett sånt arbetssätt och reflektera, kanske utvärdera, reflektera tycker jag är 

väldigt viktigt” (Intervju R4, transkribering s.3) 
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5.7 Datamatris 

Nedanstående datamatris ger en översiktlig bild av vår samlade analys över om och hur 

utvärderingar används inom grundskolan i Örebro kommun. Den bild datamatrisen speglar 

baseras på den mer nyanserade analysen i kapitlet ovan. Datamatrisen visar de objekt/fall vi 

undersökt. På raden återfinns de analysenheter som representerar de fall vi undersökt 

(Skolorna) och i kolumnerna återfinns variablerna, det vill säga de egenskaper hos dessa 

objekt som ska förklaras.  

Under frågan hurivida det förekommer 

instrumentell/konceptuell/symbolisk/processanvändning kan variablerna anta värde ja eller 

nej. När det gäller frågan om utvärderingarna kommer till användning besvaras detta med en 

kortfattad översiktlig analys. 

 

 

 Kommer 
utvärderingarna 
till användning? 

Förekommer 
Instrumentell 
användning? 

Förekommer 
Konceptuell 
användning? 

Förekommer 
Symbolisk 
användning? 

Förekommer 
Process 
användning? 

Örebro 
kommun 

-  Ja Ja ja Nej 

Skola 1 De flesta  
kommunala/lokala 

utv. kommer till 
användning men 

ingen extern 

Ja Ja Nej Ja 

Skola 2 De flesta  
kommunala/lokala 

utv. kommer till 
användning men 

ingen extern 

Ja Ja Ja Ja 

Skola 3 De flesta  
kommunala/lokala, 

samt en extern 
utv. kommer till 

användning 

Ja Ja Nej Ja 

Skola 4 De flesta  
kommunala/lokala 

utv. kommer till 
användning men 

ingen extern 

ja ja Ja Ja 

Tabell 2. Datamatris utvärderingsanvändning 
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5.8 Sammanfattande analys 

Genom vår analys ser vi ett antal huvudsakliga mönster som dels handlar om huruvida 

utvärderingar används eller inte används samt hur användningen går till. Det mest centrala 

mönstret är att grundskolan utsätts för utvärdering i stor omfattning. 

 

Intervjuerna speglar en positiv bild av utvärdering som verktyg för förbättring, kunskap och 

utveckling men ger även uttryck för en utvärderingströtthet på grund av den stora 

utvärderingsverksamhet som sker på området. Detta visar på en “protective discourse” där 

utvärdering inte får ifrågasättas då den betraktas som ett grundläggande nyckelinstrument för 

kunskap och styrning (Lindgren 2008). Denna diskurs yttrar sig genom att rektorerna 

framställer utvärdering som ett positivt fenomen trots att det endast är en del av alla 

utvärderingar som kommer till användning och nytta inom verksamheten samt att rektorerna 

visar på en trötthet i detta.  

 

Det är tydligt att alla utvärderingar inte kommer till användning samt att vissa prioriteras 

framför andra. Det är främst de statliga, kommunala och lokala utvärderingarna som används, 

de externa utvärderingarna används endast på kommunal nivå i utvalda fall. De utvärderingar 

som kommer till användning används främst instrumentellt och konceptuellt men även 

processuellt. Det går inte att se någon tydlig symbolisk användning även om det finns faktorer 

som tyder på det från statligt och kommunalt håll.  

 

När det gäller vårt urval avseende storlek och upptagningsområde hos skolorna har vi inte 

identifierat några utmärkande skillnader mellan skolorna vilket i detta fall inte tyder på någon 

skillnad i utvärderingsanvändning på grund av de faktorerna.  

 

Förteckning av förekommande utvärderingar  

Kvalitetsrapport  

Arbetsplan  

Medarbetarenkät  

Brukarenkät  

Nationella prov  

Betyg  

Trygghetsenkät  

Skolverkets utvärderingar  

Utvärdering av specifika frågor vid behov  

Enkät fritidsaktivitet  

Skolinspektionens utvärderingar  
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Barn & Elevhälsa  

Bruk   

Utvärdering av kunskapskrav  

Enkät skolskjuts  

Muntlig utvärdering i samband med lektion  

Enkät inför utvecklingssamtal  

Utvärdering av överlämnandet inför förskoleklass  

Utvärdering av klimat på internet  

Kunskapsuppföljning  

Ekonomi/budget  

Mattelyftet  

Enkät hälsa  

Trygghetsärenden  

Pedagogisk utvärdering  

Utvärdering av arbetsåret  

Utvärdering av arbetet med barn som har särskilda behov 

Tabell 3. Förteckning över förekommande utvärderingar 

5.9 Orsaker bakom bristande användning  

Utifrån de teoretiska perspektiv vi använder oss av har vi uppmärksammat fem särskilt tydliga 

orsaker bakom att utvärderingar inte används inom grundskolan: Tidsbrist, resursbrist, 

bristande motivation, mängden utvärderingar samt brist på återkoppling. 

 

Det framgår att arbetet med utvärdering är en komplex process som innebär mycket arbete för 

verksamheten. Samtliga rektorer framhåller att det är svårt att avsätta tid och resurser till att 

utvärdera, framförallt tidsaspekten är särskilt märkbar. Flera av rektorerna betonar att arbetet 

inom skolan sker med ett högt tempo vilket gör att det ibland kan vara svårt att hinna med allt 

som ska göras. Det höga tempot i samband med tidsbrist gör att man inte hinner ta tillvara på 

resultatet innan ett nytt utvärderingsresultat ska tas om hand. Bristen på användning beror i 

och med detta på skolornas reella möjlighet att använda utvärderingarna inte alltid existerar.   

 

“Men det jag skulle säga är att det är tidsödande, det tar ju mycket tid med 

utvärderingar så att det vi strävar efter är ju att hitta, om man nu ska lägga till 

någonting, alltså smidiga sätt att göra saker så håller ju på och förfinar och 

utvecklar våra liksom utvärderingsinstrument” (Intervju R3, transkribering s.6) 

 

Den begränsade användningen grundar sig även i brist av motivation att använda alla 

utvärderingar vilket beror på att man från skolans håll inte ser nyttan i utvärderingen 

respektive vad utvärderingen har för betydelse för den egna verksamheten.  Detta är särskilt 
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tydligt avseende externa utvärderingar, rektorerna framhåller att de vid olika tillfällen inte 

medverkar/svarar på de enkäter som de får skickade till sig på grund av att de saknar relevans 

för den egna verksamheten och inte bidrar med nytta för dem. Informationen en utvärdering 

resulterar i är därmed inte relevant för skolorna som användare. Under intervjuerna 

framkommer det även att personalen inom skolan ger uttryck för att i vissa fall vara 

utvärderingstrött samt anser att det sker för mycket utvärdering. R1 förklarar att så länge 

personalen/pedagogerna ser nytta och en tänkt användning av utvärderingen samt känner sig 

involverade i utvärderingsarbetet ifrågasätter de inte detta. Utvärderingen måste även vara 

relevant till verksamhetens arbete eftersom man annars inte ser nyttan i det. 

 

“Det måste ge någonting tillbaka för att man ska bli motiverad också för att vilja 

göra [utvärderingar], annars blir det ju det där motståndet” (Intervju R1, 

transkribering s.9) 

 

“Precis, mm och det gäller ju att det finns en förståelse ute i verksamheten 

överhuvudtaget annars kommer man ju ingen vart” (Intervju R1, transkribering s.6) 

 

Vad gäller externa utvärderingar där rektorerna svarar på enkäter via mail får skolorna sällan 

återkoppling vilket medför att utvärderingarna inte kommer till användning på skolan. Även 

mängden utvärderingar gör att användningen i flera fall är begränsad. Det finns inte 

tid/resurser och nytta i att använda alla. Både verksamhetscheferna och rektorer framhåller att 

man måste koncentrera sig på ett fåtal utvalda utvärderingar för att de ska leda till nytta.  

6. Slutsatser och slutdiskussion 

Syftet med denna studie var att studera om eller hur utvärderingar används inom grundskolan 

i Örebro kommun samt söka förklara vad eventuell bristande användning kan bero på. Studien 

utgår ifrån två frågeställningar: 

 

-  Används genomförda utvärderingar inom grundskolan i Örebro kommun och hur kan detta 

förstås utifrån olika typer av utvärderingsanvändning? 

-  Hur kan eventuell brist på användning förklaras genom teoretiska perspektiv som beskriver 

orsaker till att utvärderingar inte används?  
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De slutsatser vi kan fastslå är att vår studie är ett fall av utvärderingsanvändning och vår 

undersökning visar att det inom grundskolan i Örebro kommun finns användning av 

utvärderingar. Den största användningen sker av statligt, kommunalt samt lokalt initierade 

utvärderingar där de flesta utvärderingarna används. Avseende externt initierade utvärderingar 

förekommer användning endast vid få fall där kommunen valt ut specifika utvärderingar. Det 

finns inga tydliga skillnader i utvärderingsanvändning mellan skolorna avseende storlek och 

upptagningsområde. Utvärderingarna används i olika omfattning, det finns utvärderingar som 

används mer och vissa som används mindre och olika utvärderingar prioriteras även framför 

andra. I relation till det forskningsproblem uppsatsen inleds med kan vi se att det finns högre 

utvärderingsanvändning än tidigare forskning pekat på. I relation till den studie Olsson och 

Petersén (2014) genomfört där de fann att utvärderingsanvändningen var begränsad kan vi 

därmed slå fast att deras negativa resultat av utvärderingsanvändning inte bekräftas i vårt fall. 

I och med detta bidrar vår studie med ny empirisk kunskap avseende utvärderingsanvändning 

på den lokala nivån. Den forskningslucka som i uppsatsens inledande kapitel blottlagds bör 

dock anses kräva fortsatt forskning, den forskning som finns pekar i och med denna studie åt 

olika håll rörande utvärderingsanvändning på lokal nivå, detta utgör underlag för vidare 

forskning. Denna bör bedrivas inom välfärdssektorns samtliga områden på lokal nivå samt 

innefatta jämförande studier för att kunna synliggöra eventuella skillnader i användning.   

 

Utvärderingarna används framförallt instrumentellt och konceptuellt, det finns incitament som 

tyder på symbolisk användning från statligt samt kommunalt håll men det finns inget i vårt 

empiriska material som tyder på att skolorna skulle använda utvärderingar symboliskt. Vi 

anser att det finns tecken som visar på att skolorna varken har tid att göra symboliska 

utvärderingar eller genomföra/använda utvärderingar som inte bidrar till den egna 

verksamhetens nytta. Vi ser även att utvärderingens process bidrar till kunskap, lärande och 

utveckling vilket talar för att det inte endast är utvärderingars resultat och slutsats som 

används.  

 

Vid de situationer utvärderingar inte kommer till användning beror det på på faktorer som 

tidsbrist, resursbrist, bristande motivation, mängden utvärderingar och brist på återkoppling. 

Det är framförallt tidsbrist och mängden utvärderingar som är orsaken till den bristande 

användningen i de fall utvärderingarna inte används. Skolorna hinner inte ta tillvara på 

resultaten av utvärderingar och måste prioritera mellan alla utvärderingar som görs, skolorna 

väljer därför att använda de utvärderingar som bidrar till nytta för skolans egna verksamhet. 
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När det gäller brist på återkoppling berör det främst de externa utvärderingarna vilka man på 

skolan/kommunen sällan får återkoppling på, därav brist på användning. 

 

Den studie vi genomfört tyder på att det finns en utvärderings paradox och att utvärdering kan 

betraktas som en “protective discourse” (Lindgren 2008). Skolorna talar överlag väl om 

utvärdering och framställer det som ett positivt instrument. Trots detta framkommer det att det 

finns en omfattande utvärderingsverksamhet som leder till en utvärderingströtthet, alla 

utvärderingar kommer därtill inte heller till användning eller gör nytta. Det manifesta budskap 

som framkommer speglar utvärdering positivt men materialets latenta budskapet talar även för 

det motsatta.  

 

Undersökningen bekräftar att granskningssamhället är en realitet, vi lever i nuläget i ett 

samhälle där skolan utsätts för en omfattande utvärderingsverksamhet. De externa 

utvärderingsförfrågningar som skickas vet man inte mycket om vad som händer med från 

skolans håll vilket är väldigt intressant. Vi har förståelse för att det görs undersökningar och 

att utvärdering är viktigt men vad händer med resultaten från alla utvärderingar? Kommer alla 

utvärderingar till användning och nytta eller är de bara mat till det omättliga 

uvärderingsmonstret? (Lindgren 2008). 
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8. Bilagor 
 

8.1 Intervjuformulär Rektor 
 

Introducerande frågor 

1. Hur länge har du arbetat som rektor på skolan? 

2. Kan du beskriva din roll/ditt arbete? 

 

Utvärdering 

3. Utvärdering är ett viktigt redskap för samhället idag, på vilket sätt sker utvärdering på 

din skola?  

4. Vad görs det för olika typer av utvärderingar/Vilka utvärderingar är det som görs? 

5. På vilket sätt arbetar du med utvärdering? Följdfråga: Är du involverad i 

utvärderingsprocessen eller får du till dig resultaten efter att en utvärdering är gjord? 

 

Utvärderingsanvändning 

6. Används de utvärderingar som görs? 

7. Hur används utvärderingarna? Följdfråga: Exempel på användning? (Beslutsunderlag, 

förbättra/förändra verksamheten, lärande) 

8. Används alla utvärderingar på samma sätt? 

9. Hur/Vad gör du i din roll som rektor för att resultatet av en utvärdering ska komma till 

användning?  

10. Tycker du att de utvärderingar som görs kommer till användning? (Gör 

utvärderingarna någon nytta?) 

11. Finns det utvärderingar som används i mer eller mindre utsträckning? 

12. Har du några idéer om hur man kan öka eller förbättra utvärderingsanvändningen? 

13. Finns det andra metoder för att få kunskap om hur skolan fungerar vid sidan om 

utvärdering? Följdfråga: Har du i praktiken använt dessa? 

Kunskap och lärande 

14. Bidrar utvärdering till lärande och kunskap? 
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8.2 Intervjuformulär Verksamhetschef 
 

Introducerande frågor 

1. Hur länge har du arbetat som verksamhetschef? 

2. Kan du beskriva ditt arbete lite kort? 

3. Ni är två verksamhetschefer, hur många skolor ansvarar respektive chef för? 

 

Utvärdering av skolområdet 

4. Utvärdering är ett viktigt redskap för samhället idag, på vilket/vilka sätt utsätts 

skolområdet för utvärdering? 

5. Vad görs det för olika typer av utvärderingar/Vilka utvärderingar är det som görs? 

6. På vilket sätt arbetar du med utvärdering? 

 

Utvärderingsanvändning 

7. Används de utvärderingar som görs? 

8. Hur används utvärderingarna? Följdfråga: Exempel på användning? (Beslutsunderlag, 

förbättra/förändra verksamheten, lärande) 

9. Används alla utvärderingar på samma sätt? 

10. Hur/Vad gör du i din roll som verksamhetschef för att resultaten av en utvärdering ska 

komma till användning?  

11. Tycker du att de utvärderingar som görs kommer till användning? (Gör 

utvärderingarna någon nytta?) 

12. Finns det några utvärderingar som används i mer eller mindre utsträckning? 

13. Har du några idéer om hur man kan öka eller förbättra utvärderingsanvändningen? 

14. Finns det andra metoder för att få kunskap om hur skolan fungerar vid sidan om 

utvärdering? Följdfråga: Har du i praktiken använt dessa? 

Kunskap och lärande 

15. Bidrar utvärdering till lärande och kunskap? 
 


