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Abstract 
 

Att utvärdera 

� en granskande studie om biståndets utvärderingsmetodik 

 

Författare: Karin Larsson och Julia Nihlawi 

 
Ändamålet med denna studie är att ta reda på hur biståndsorganisationer går till väga vid 

utvärdering av biståndsinsatser. Vi undersöker även vem som utför utvärderingar, när de 

genomförs, samt vad inom biståndsinsatsen som utvärderas. En kvalitativ metod har använts 

vid insamlandet av det empiriska materialet som ligger till grund för studien. Detta material 

har erhållits genom fyra djupintervjuer gjorda med personer som besitter erfarenhet om 

utvärdering. Det teoretiska ramverket innehåller metoder och modeller för utvärdering, som vi 

finner ha relevans för studien. Dessa har insamlats genom litteratur, handböcker, 

publikationer och skrifter. En analys har sedan gjorts av det empiriska materialet, såväl ställt 

detta mot de olika teorierna för att försöka upptäcka likheter och skillnader dem emellan. En 

beskrivning av biståndets situation, samt hur samarbetet ser ut mellan ett givarland och ett 

mottagarland, ges kortfattat för att underlätta för läsaren att skapa sig en kännedom om 

verksamheten. Genom att i analysen föra en diskussion om tillvägagångssätten och 

strategierna vid utvärdering av biståndsprojekt, leder detta oss fram till slutsatsen att man i 

biståndsorganisationer till övervägande del anlitar externa konsulter. Konsulterna använder 

sig av ett väletablerat verktyg kallad Logical Framework Approach, som kan utformas och 

användas vid utvärdering, vilket antingen sker fortlöpande under projektets gång eller efter 

avslutat projekt. 

 

 

Nyckelord: Bistånd, utvärdering, uppföljning, effekt, mål 
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1 Bakgrund 

Till följd av den ökade globaliseringen har världens länder blivit alltmer beroende av 

varandra. Genom den nya teknologiska utvecklingen har informationsflödet blivit snabbare 

och mer universellt.1 Den ökade handeln och produktionen samt de finansiella strömmarna rör 

sig snabbt över de internationella gränserna. På grund av att ländernas gränser suddas ut och 

världen blir alltmer lättillgänglig kan man få en bättre förståelse för sin omvärld och därmed 

en större integration länderna emellan. Man effektiviserar system, tjänster, arbetsutföranden, 

men även ledning och styrningsformer förändras. Till hjälp för utvecklingen finns det i all 

verksamhet två nyckelprocesser, utvärdering och uppföljning och dessa kan utföras på olika 

sätt och på olika nivåer, beroende på vilket ändamål som står i beaktande. 

 

Att utvärdera företag och organisationer har de senaste åren kommit att bli något av ett 

trendbegrepp.2 Utvärdering har blivit allt mer populär och används mer kontinuerligt inom 

den offentliga sektorn Grundidén kan tyckas vara klok, att man i efterhand kontrollerar vilka 

resultat och vilka effekter som uppstår av en specifik handling, men enligt professor Evert 

Vedung är utvärderingsresurserna fortfarande en bristvara.  

 

Egentligen är utvärdering inte helt nytt i vårt land. Den utvärderingslära som dominerar i 

Sverige idag har sin grund i amerikansk utvärderingshistoria och importerades redan under 

60-talet till Sverige, och det var även under denna period som en mängd olika 

utvärderingsmodeller uppstod, då efterfrågan på företagsbedömningar var stor.3 

Utvärderingen var då samma sak som måluppfyllelseutvärdering, där man enbart granskar 

huruvida man har uppfyllt ett mål eller ej, men har fram tills idag förändrats, och i takt med 

detta har även modeller och kriterier, som man i en utvärdering kan tillgå, utvecklats. Dock 

ses måluppfyllelseutvärderingen som ett mycket användbart verktyg, och används fortfarande 

frekvent. Modellerna kan beskrivas som olika sätt att kombinera ställningstaganden om hur 

man bör söka kunskap om det som ska utvärderas, samt hur man bör utföra bedömningar i 

samband med en utvärdering.4  

 

                                                
1SOU, 1993 
2Vedung, 1998 
3Ibid. 
4Åberg, 1997 
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Det man mäter och värderar är antingen prestationer och/eller effekter, dvs. vad man får ut av 

prestationerna. Effekterna måste relateras till den faktiska utvecklingen, och effekterna blir då 

skillnaden mellan det som faktiskt har hänt och det som skulle ha hänt om insatsen hade 

uteblivit.5 Det är viktigt att utvärdering sker ur ett långsiktigt perspektiv, då det kan dröja 

innan vissa effekter gör sig märkbara.6 Ett av de vanligaste motiven till att utvärderingar 

initieras är ur ett ekonomiskt perspektiv, då behovet kan vara stort av att ta reda på hur pengar 

används, men Vedung menar även att man bör se till vilka effekter som kan ha uppstått vid en 

viss åtgärd eller handling, där kostnader är oberoende effekten. 

 

Branscher där utvärdering av handlingar kan ha stor betydelse är sjukhus, ideella 

organisationer och andra icke vinstdrivande företag. Dessa organisationer och företag måste 

även de regelbundet utvärderas för att kunna ha en uppfattning om vad deras verksamhet och 

prestationer har för effekt, samt för att kunna granska att deras resurser läggs på rätt ändamål.  

 

 

1.1 Problematisering 
Svårigheten med organisationer som är icke vinstdrivande, blir då att hitta en passande metod 

som kan tillämpas i enlighet till varje organisations behov. Eftersom icke vinstdrivande 

organisationer generellt inte handhar försäljning som ändamål, understöds de då heller ej med 

monetär information, såsom försäljningssiffror, som i vinstdrivande företag utgör en viktig 

faktor när man mäter eller utvärderar ett företags effektivitet. 

 

Vidare har utvärdering inte alltid varit uppskattad inom den offentliga sektorn.7  Den har ofta 

kritiserats för att den inte visar hela sanningen vid en utvärdering av en organisation. Det 

finns projekt som formellt aldrig utvärderats. Detta kan enligt Vedung bero på att många 

anser att det är viktigare att se framåt än att blicka bakåt, då utvärdering innebär ett sorts 

återblick medan många organisationer hellre vill tänka framåt. Man är rädd för att man själv 

skall granskas och som organisation råka illa ut. En bransch som ofta ifrågasätts för sin 

trovärdighet är biståndsbranschen, då det många gånger uppdagas att det förekommit 

pengasvindleri, korruption och ineffektiva insatser. Är det kanske i dessa situationer som 

behov av att bestyrka verksamhetens tillförlitlighet med en utvärdering uppstår? Vad är det 

                                                
5SOU, 1993 
6Vedung, 1998 
7Ibid. 
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som utvärderas i dessa organisationer? När ska utvärderingarna ske och vem genomför dem? 

Vilka är målen och hur kan de definieras?  

 

 

1.2 Undersökningsproblem 
Då mätning av effektivitet ytterst är en fråga om att mäta måluppfyllelse, och att det i 

biståndsbranschen som tidigare nämnts, förekommer tvivel på biståndets effektivitet, kommer 

vi i denna uppsats förhålla oss till följande huvudfråga: 

 

-Hur går biståndsorganisationer tillväga för att utvärdera biståndsinsatser? 

 

Som stöd till denna fråga kommer vi även att försöka ta reda på vilka element inom 

biståndsprojektet som utvärderas, när utvärderingar sker, samt om det är externa eller interna 

utvärderare som utför dessa. 

 

 

1.3 Syfte 
Syftet med studien är att belysa biståndsorganisationers arbetsformer för utvärdering av 

biståndsprojekt.  

 

 

1.4 Avgränsning 
I denna undersökning har vi valt att analysera biståndsorganisationer som bedriver bistånd i 

andra länder. Vi bortser från att granska hur effektivt biståndet egentligen är, då det inte känns 

relevant i förhållande till vår frågeställning, utan vi vill snarare se hur organisationerna går 

tillväga vid en utvärdering, dvs. hur de tar reda på vilka effekter som kan ha uppstått vid en 

viss åtgärd eller handling. Då det enbart är intressant att ta reda på hur biståndsprojekt 

utvärderas, kommer vi ej att undersöka hur dessa organisationer utvärderar sig själva som 

organisation. Vi har valt att lägga fokus på två olika biståndsorganisationer, Plan Sverige och 

Forum Syd, som är politiskt och religiöst oberoende, samt Styrelsen för internationellt 

utvecklingsarbete, Sida, en statlig myndighet som tillhör Utrikesdepartementet. 
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2 Metod 
I detta avsnitt kommer vi att redogöra för vilka metoder vi använder oss av och vilka 

tillvägagångssätt vi väljer att tillämpa. Då uppsatsens syfte är att undersöka svenska 

biståndsorganisationers sätt att utvärdera sina biståndsinsatser, samt att den görs inom en 

begränsad tidsperiod, passar en kvalitativ studie som metod. Man hade kunnat välja en 

kvantitativ metod om avsikten varit att exempelvis mäta antalet biståndsinsatser per år, hur 

mycket pengar som satsas på biståndprojekt eller mäta biståndsopinionen. Möjligheten till att 

kunna generalisera baserat bara på ett fåtal fall, är en önskvärd strategi. I en kvalitativ 

undersökning är avsikten sällan att dra gemensamma slutsatser utifrån det empiriska resultat 

man har fått.8 Vanligtvis kan det räcka med att studera ett mindre antal fall för att kunna 

bestyrka en modell och dra vissa generella slutsatser om en utvärderingsmodells utformning 

och egenskaper. Naturligtvis ökar ett större antal fall resultatets precision, men i vårt fall 

skulle det bli en tidsödande process, för att troligtvis, enligt Inga-Britt Lindblad, i slutändan 

uppnå i princip samma resultat.9  

 

Inledningsvis kommer arbetet att innebära en kartläggning av tillgängligt 

utvärderingsmaterial, som kommer att ligga till grund för att studera utvärderingsmetodik i 

det svenska biståndet. Vi kommer, genom litteraturen, att försöka hitta passande modeller 

som kan komma att användas vid utvärderingar av biståndsinsatsen, och hoppas att med hjälp 

av dessa modeller skapa oss en bild av hur de hanteras och tillämpas i biståndet. Vi är 

medvetna om att litteraturen har framställts för andra ändamål än undersökningens specifika 

syfte,10 och kommer i det fortsatta arbetet förhålla oss till detta. Förutom litteraturen kommer 

vi att genomföra ett antal intervjuer med personer i de utvalda organisationerna. Valet som 

gjorts av att använda en kvalitativ metod, är att målet med studien är att belysa och skapa oss 

en förståelse för utvärdering snarare än att mäta kvantitativa värden.11 Intervjuer som metod 

kan leda till att man dels får direkt respons som kan leda till mer nyanserade och preciserade 

resultat samt att de kan ge en fördjupad kunskap inom ett visst ämnesområde. Med hjälp av 

intervjuer kan man även fånga reaktioner och rörelser som annars inte skulle framkomma i ett 

skrivet material, samt att man som undersökare får en möjlighet till interaktion och ökad 

förståelse. 

                                                
8Lindblad, 1998 
9SOU, 1990 
10Denscombe, 2000 
11Lindblad, 1998 
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2.1 Intervjumetod 
För att få en fördjupad insikt i ämnet som undersöks passar en kvalitativ metod utmärkt för 

vår studie, då alla respondenter i någon form varit insatta i utvärdering. För att 

intervjuresultatet skall bli så givande som möjligt, är det viktigt att man har någon kunskap 

inom ämnet, för att kunna förstå respondenten och dennes sätt att tänka.12 En fördel med 

intervju som metod är att man möter respondenten i dess egen miljö, där de kan känna sig 

trygga och mötet tenderar till att bli mer avspänt. 

 

Under hela intervjuns gång fördes anteckningar utav de båda intervjuarna, detta för att få så 

mycket underlag och stöd för analysen som möjligt. Samtliga intervjuer spelades in på band 

av anledningen att minska risken för missförstånd, men även för att inte gå miste om mycket 

viktig information. Nackdelen med användandet av bandspelare, vilket vi var väl medvetna 

om, är att det kan verka hämmande på respondenten och dess sätt att svara, då denne kan 

känna ett visst obehag inför att bli inspelad. Ingen av våra respondenter opponerade sig emot 

användandet av bandspelare under intervjun, utan uttryckte sig snarare positivt till detta. 

Anonymitet, då det erbjöds, uppfattades inte heller som något nödvändigt, varför vi i det 

fortsatta arbetet använder oss av respondenternas rätta namn vid bl.a. refereringar och citat. I 

vår intervjuteknik har vi förhållit oss neutrala och sakliga, så att respondenterna inte styrs mer 

än nödvändigt och tillåts föra en relativt fri diskussion. 

 

Som stöd till intervjuerna förbereddes en intervjuguide (se bilaga 1) som även skickades till 

respondenterna, då detta var önskvärt för att de skulle få en möjlighet att förbereda sig och 

sätta sig in i de frågor som var av intresse. Denna intervjuguide hjälpte oss att följa de ramar 

vi satt upp för intervjun och därmed minska risken att missa väsentliga frågor. 

 

 

2.2 Urval 
För att erhålla det material och data vi eftersträvar, har vi valt att intervjua fyra personer som 

alla har kännedom om utvärdering av biståndsprojekt och biståndsverksamheten. Urvalet 

benämns enligt Denscombe som subjektivt urval.13 Urvalet för studien handplockas utifrån en 

viss kännedom om personerna, där forskaren medvetet väljer ut dessa med syfte att de kan 

tillföra värdefull information. Vi anser att följande respondenter besitter sådana 
                                                
12Kylén, 2004 
13Denscombe, 2000 
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kvalifikationer att de kan förse oss med betydelsefull kunskap som upplevs relevant för 

studien. Vid första intervjutillfället genomförs en delvis gemensam intervju med Anna 

Garvander och Lennart Reinius på Plan Sverige. Under det andra tillfället intervjuas Fredrik 

Uggla på Sida, och vid den sista intervjun träffas Sonny Östberg på Forum Syd. 

 

 

2.3 Sekundära källor 
Sekundära källor benämns den information som framställts, antingen internt av 

organisationen eller externt av t.ex. andra forskare eller medier, för andra ändamål än denna 

studies syfte.14 Denna typ av data har redan bearbetats tidigare, vilket leder till att man bör ha 

i åtanke dess tillförlitlighet, samt hur väl den stämmer överens med verkligheten. Den 

litteratur som vi sökt och använt oss av har haft fokus på olika utvärderingsmetoder inom 

olika verksamhetsområden. Sökning av sekundära källor har delvis gjorts via bibliotek i 

Stockholmsområdet, men också med hjälp av Internet efter aktuella artiklar och skrifter. 

Andra publikationer som har varit till stor nytta, har vi fått genom respondenterna som vi 

intervjuat vid de olika biståndsorganisationerna.  

 

 

2.4 Tillförlitlighet  
Då man gör undersökningar ställer man även krav på att den information som undersöks 

håller en viss trovärdighet, samt att man kan förvissa sig om att resultaten av studien är 

tillförlitliga.15 Som ovan nämnts, kan sekundära källors pålitlighet diskuteras, men även den 

kvalitativa metoden har sina brister i trovärdighet, då den tolkas utifrån intervjuaren. Man 

brukar tala om reflexivitet; när forskarens identitet och värderingar kan påverka analysens 

utgång.16 Undersökarens roll utgör en viktig del i interaktionen i en intervju, då den 

intervjuade kan bli påverkad av undersökarens närvaro, dvs. den utfrågade kan svara så som 

han tror sig att intervjuaren förväntar sig höra. Med ett annat begrepp kan man kalla denna 

process för strategisk synkretism.17 Man måste även ha i beaktelse att vissa ämnen kan vara 

känsliga för respondenten, vilket kan leda till att denne kan ge en förvrängd version av svaret, 

eller kanske helt undviker att besvara frågor som sådana. Vid djupintervjuer innebär det även 

                                                
14Kylén, m.fl., 1990 
15Kylén, 2004 
16Ehn & Klein, 1994 
17Pripp, 2001 
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att forskaren i viss mån måste generalisera eller t.o.m. göra egna antaganden, och det kan vara 

svårt att till fullo förmedla respondentens röst, då det är undersökarna som tolkar och 

återberättar resultaten som utkommit ur intervjun. Tillförlitligheten är givetvis beroende av 

hur stort underlag vi har för analysen, men det är för den skull inte helt självklart att mer fakta 

ger säkrare slutsatser � för mycket material kan skymma väsentligheterna.18  

 

 

2.5 Disposition 
Den text som följer presenterar de olika faserna i upplägget av uppsatsen, och är till för att 

underlätta för läsaren att på ett lättöverskådligt sätt skapa sig en uppfattning om studiens 

struktur.  

 

I kapitel 1 går vi igenom den generella bakgrunden till uppsatsämnet, dess 

historik samt att vi här för en problemdiskussion som sedan resulterar i vår 

problemformulering och vår frågeställning. I detta kapitel tar vi även upp syftet 

till denna studie och visar hur vi resonerat kring avgränsningar, dvs. förtydligar 

det som kommer att ingå i studien och vilka organisationer vi undersöker, men 

nämner även det som skulle kunna ha ingått men ej gör det.  

 

Kapitel 2 behandlar de metoder och tillvägagångssätt som vi valt att tillämpa för 

genomförandet av denna undersökning. Här diskuteras också materialet som 

kommer att ligga till grund för studien, och vi resonerar kring dess 

tillförlitlighet. 

 

I kapitel 3 går vi igenom olika teorier och modeller som kan komma att ha 

relevans för den vidare analysen. Även här preciseras definitioner på olika 

begrepp som kommer att användas genomgående under arbetets gång, 

effektivitet, utvärdering, uppföljning, måluppfyllelse och resultatanalys.  

 

I kapitel 4 koncentrerar vi oss på analysen av resultaten från intervjuerna och de 

sekundära källorna i förhållande till vår frågeställning, samt att vi här tillämpar 

                                                
18Kylén, m.fl., 1990 
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teorierna vi valt i det föregående kapitlet. I kapitlet görs en kort presentation av 

biståndsverksamheten och dess aktuella situation. 

 

I kapitlet 5 redogör vi för de slutsatser vi kommer fram till under analysens 

gång. Här ges även kritik till eget arbete, samt reflekterar kring förslag till vidare 

forskning. 
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3 Teori 
 

Att utvärdera innebär att fastställa eller bedöma värdet av, eller resultatet av någonting. 

Svenska Akademiens Ordlista 

 

När man talar om utvärdering menar man ofta den granskning som i efterhand görs för att 

bedöma en specifik företeelse.19 Detta görs för att man vill ha större förståelse och kunna 

värdera vad insatta resurser har för påverkan på speciella handlingar och dess resultat. Man 

fokuserar på att fastställa värdet på handlingen och på ett metodiskt sätt särskilja det som är 

värdefullt från det som är irrelevant. Det är viktigt att skilja på uppföljning och utvärdering, 

två begrepp som ofta förknippas och förväxlas med varandra. Den viktigaste skillnaden är den 

som ligger i analysen. Då man gör en uppföljning samlas oftast enbart information in kring 

det aktuella ämnet och all analys gällande orsak � verkanförhållanden utelämnas, medan 

utvärderingen även består av effektmätningar och bedömningar av utfall gentemot olika 

variabler. Man brukar nämna en del komponenter som ofta återkommer i utvärderingar.20 

Datainsamlingen inför en utvärdering innebär att man fastställer vilken typ av information 

som skall samlas in. Hur detta genomförs beror i sin tur på olika variabler, så som 

uppdragsgivare, resurser, problemsituation samt vem det är man riktar sig till. 

Utvärderingsmetoden kan vara antingen kvantitativ eller kvalitativ, beroende på situation och 

utvärderingsobjektet. Den tredje komponenten är analysen, där man kopplar resultatet till 

ändamålen. Den sista faktorn är bedömningen, som ofta diskuteras då detta moment ofta 

färgas av utvärderarens personliga åsikter och värderingar, samt ger egna omdömen i 

resultatet. Vedung konstaterar att all utvärdering är kopplad till relationen mellan mål och 

resultat, samt att det är dessa två komponenter som leder fram till den färdiga utvärderingen.21 

Det är viktigt att klargöra syftet med en utvärdering, men lika viktigt är det att definiera vad 

som ska utvärderas, för vem, av vem, och hur den ska göras. 

 

                                                
19Vedung, 1998 
20Franke-Wikberg & Lundgren, 1980 
21Vedung, 1998 
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3.1 Begreppsdefinition 
 

Effektivitet 

Effektivitet är något värdefullt inom företagskulturen, eftersom effektivitet genererar 

framgång. Begreppet effektivitet används i många sammanhang och på olika sätt.22 Ibland 

sägs det att effektivitet är mer eller mindre en synonym med �bra�. Det som är effektivt är 

bra, billigt och ändamålsenligt. Inom biståndsvärlden finns det tre olika definitioner av 

effektivitet, inre effektivitet och yttre effektivitet, samt förändringseffektivitet:23 

 

• Inre effektivitet � kostnadseffektivitet, dvs. att göra saker på rätt sätt genom att 

förbruka så få resurser som möjligt. 

 

• Yttre effektivitet � ändamålsenlighet, dvs. att göra rätt saker, sätta relevanta mål. 

 

• Förändringseffektivitet � Förmågan att i rätt tid och med minsta resursinsats 

genomföra nödvändiga förändringar. 

 

Effektivt bistånd 

Begreppet effektivt bistånd är enligt Robert O. Keohane �the impact of financial transfer 

mechanisms on the solutions of significant environmental problem�.24 Biståndet betraktas 

som effektivt då man kan se en förbättring av den situation som biståndet syftade till, hävdar 

Keohane. Effektiviteten beror dels på valet av ett signifikativt problem, hur problemet 

hanteras på bästa sätt, föreslagna lösningar, planering av institutionella åtgärder för 

genomförandet av lösningar, samt att genomföra de åtgärder som man kommit överens om.25 

Keohane ser dock även effektiviteten som ett dynamiskt koncept som måste förändras i 

samma takt som omvärlden förändras. För organisationer som arbetar i miljöer som 

kännetecknas av stor komplexitet och turbulenta omständigheter, är det särskilt viktigt att 

kunna genomföra förändringar. För att överleva och kunna nå sina mål måste de i rätt tid 

genomföra de förändringar som behövs för att kunna agera i nya situationer. 

 

                                                
22SOU, 1990 
23Ibid.  
24Keohane & Levy, 1996, s. 14 
25Keohane & Levy, 1996 
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Utvärdering 

Att utvärdera är att noggrant bedöma, vilket innebär att man fastställer värden. Systematiskt 

skiljer man det värdefulla från det som verkar ointressant i bedömningen.26 Utvärdering är en 

noggrann efterhandsbedömning, som måste ske enligt regler som garanterar kvalitet. 

Granskning kan avse såväl pågående som avslutade aktiviteter. Utvärdering blickar tillbaka 

och bedömer det som är eller varit för att ge vägledning framåt.27 Utvärderingen kan gälla 

olika steg och vara inriktad på olika saker, t.ex. beslutsprocessen, implementeringen, 

måluppfyllelsen och effekterna.28 

 

Uppföljning 

Är ett systematiskt sätt att jämföra uppgjorda planer med hur verksamheten utfaller.29 

Kontinuerligt samlar man in data och information under hela den tid som verksamheten pågår. 

Uppföljning bör ge svar på vad som sker i och genom utvecklingsinsatsen.  

 

Måluppfyllelse 

När man har ett mål för verksamheten behöver man också kunna se i vilken grad det är 

uppfyllt. Det kan man göra i en så kallad måluppfyllelseanalys. I en beskrivande 

måluppfyllelseanalys nöjer man sig med att konstatera i vilken utsträckning målet är uppfyllt.  

I en förklarande måluppfyllelseanalys analyserar man även orsakssambanden, dvs. strävar 

efter att förklara varför målet är uppnått eller inte.30 

 

Resultatanalys 

Resultatanalys är en sammanfattande term för uppföljning och utvärdering av verksamheters 

resultat. Det handlar om att blicka bakåt ett eller flera år för att kunna ta tillvara 

erfarenheterna i den fortsatta verksamheten. Resultatanalysen ger ett viktigt underlag för 

verksamheters interna planering och styrning. Informationen om resultatet kan ligga till grund 

både för den årliga tilldelningen av resurser och för en omprövning av verksamheten.31 

 

 

                                                
26Vedung, 1998 
27Ibid. 
28www.esv.se, 051114 
29Lundgren, 2003 
30www.esv.se, 051114 
31Ibid. 
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3.2 Måluppfyllelsemodell 
 

Stämmer resultaten överens med insatsmålen? 

(Mätning av målöverensstämmelse) 

 

 

 

 

 

 

Fig. 3.1 Måluppfyllelsemodell för utvärdering32 

 

Vid en måluppfyllelseutvärdering undersöker man huruvida de resultat som insatsen 

producerat överensstämmer med de regelfästa insatsmålen.33 Måluppfyllelseanalysen består 

av två frågor: Stämmer resultaten, dvs. utfallen och slutprestationerna, överens med de satta 

insatsmålen? Beror detta i så fall på insatsen? Vedung vill i måluppfyllelsemodellen ovan visa 

hur man i momentet �mätning av målöverensstämmelse� först måste klarlägga målen med 

insatsen för att sedan mäta huruvida man uppnått dessa. I momentet �effektmätning� ska man 

försöka klargöra på vilket sätt insatsen har bidragit till måluppfyllelse i det slutliga resultatet. 

Måluppfyllelsemodellen är tydlig och enkel att tillämpa. Först måste utvärderaren reda ut hur 

målen för insatsen ser ut. Sedan ställs frågor för att se hur målen har uppnåtts, vilka som i sin 

tur skall visa om insatsen har bidragit till måluppfyllelse. Alltså är det två huvudpoängerna 

med modellen att avgöra om verksamhetsmålen faktiskt blivit uppnådda och om själva 

verksamheten bidragit till måluppfyllelsen.  

 

 

3.2.1 Måluppfyllelsemodellens styrkor och svagheter 

Modellen erbjuder en relativt saklig lösning på utvärderingen, då värderingsmetoden är en 

andrahandsbedömning, en bedömning som har utgångspunkt i andras mål och värden, och 

utvärderaren blir opartisk då han ej behöver tillsätta egna värderingsnormer i bedömningen, 

dvs. utvärderingen blir på så sätt tämligen objektiv. Eftersom modellen endast ställer två 

                                                
32Vedung, 1998, s. 52 
33Vedung, 1998 

Insats? 
(Mål, medel?) 

Uppnått resultat 
inom målområdet? 

Samband?

Effektmätning 
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frågor är den utomordentlig lätt att minnas och tillämpa. Modellen har dock brister. Den tar 

bla inte hänsyn till kostnader, oklarheter, bieffekter, strategiska motiv eller toppen � 

nerargumentet, vilket betyder att modellen utgår från en traditionell syn på förhållande mellan 

överordnad och underordnad. Orsaken till att måluppfyllelsemodellen inte beaktar kostnader 

är för att den då skulle förvandlas till en ekonomisk modell, och kostnader vägs ej in i 

bedömningen av insatsen. Ytterligare en svaghet hos modellen är att insatsmålen kan var 

diffusa vilket ger värderingsgrunden en viss oklarhet och en osäker vägledning i 

utvärderingsarbetet. Den tredje och starkast kritiken mot modellen är bieffekterna som kan 

uppkomma. Om man, som i denna modell, ständigt koncentrerar sig på de uppsatta målen, 

finns det ingen möjlighet att upptäcka oförutsedda bieffekter. Risken finns då att man inte 

upptäcker det positiva eller negativa som en eller flera eventuella bieffekter för med sig. 

 

 

3.3 Bieffektsmodell 
Som tidigare nämnts tar måluppfyllelsemodellen ej hänsyn till hur eventuella bieffekter skall 

bedömas.34 Vedung menar att för att lösa problemet med måluppfyllelsemodellen, då den 

enbart är inriktad på i förväg angivna mål, måste den utvidgas till att även omfatta 

sidoeffekter. Bieffektsmodellen liknar måluppfyllelsemodellen i den bemärkelsen att man 

bevarar målöverensstämmelsemomentet, men kompletterar modellen med ytterligare ett 

moment som berör frågan om bieffekter (se fig. 3.2) 

 

 
Stämmer resultaten överens med� 

 

 

 

 

 

 

 

Fig 3.2 Bieffektsmodellen vid utvärdering35 

 

                                                
34Vedung, 1998 
35Vedung, 1998, s. 60 
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3.3.1 Bieffektsmodellens styrkor och svagheter 

Styrkan med modellen ovan är att den ser till de bieffekter som kan uppkomma under 

utvärderingens gång, både positiva och negativa.36 En negativ aspekt till att man tar hänsyn 

till bieffekterna är att de kan skapa fler problem än de löser � lösningar på problem blir 

problem, som måste lösas.  

 

 

3.4 Mållös utvärderingsmodell 
Vi väljer att även nämna den mållösa utvärderingsmodellen som ett alternativ och som står i 

motsats till de målfokuserande modellerna som tidigare nämnts. Orsaken till detta är att mål 

kanske ej alltid är definierbara, eller är svårformulerade. Enligt Michael Scriven, som 

utvecklat den mållösa utvärderingen, ska utvärderingar vara målfria, och man bör i stället vara 

mer resultatfokuserande, oavsett om resultaten är planerade eller oplanerade.37 Genom att 

bortse ifrån verksamhetens mål, kan utvärderaren lägga mer koncentration kring det totala 

resultatet. Scriven fortsätter sitt resonemang och hävdar att utvärderaren bör rikta hela sin 

uppmärksamhet mot insatsens alla tänkbara effekter och bör därför undvika att ta insatsmålen 

i betraktande. Han menar att genom att helt avskärma sig från målen kan man upptäcka olika 

effekter som man annars skulle ha gått miste om, då man enbart hade fokuserat på 

förutbestämda mål. Då utvärderaren använder sig av denna mållösa modell och ej tar hänsyn 

till insatsmål, finns det ingen anledning att skilja mellan avsedda och oavsedda bieffekter, 

utan enligt Scriven kan man endast fastställa effekter. 

 

 

 

 

 

 

Fig. 3.3 Mållösa utvärderingsmodellen38 

 

                                                
36Vedung, 1998 
37Ibid. 
38Vedung, 1998, s. 69 
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3.4.1 Mållösa utvärderingsmodellens styrkor och svagheter 

En mållös utvärdering är billigare och lättare att hantera, än de målbaserade modellerna, då 

man ej behöver formulera fram insatsmål, vilket kan vara både tidsödande och 

energikrävande.39 Vedung beskriver en annan styrka som modellen besitter; eftersom 

utvärderaren inte känner till underliggande mål, kommer han heller inte omedvetet kunna 

framställa resultat som motsvarar dessa. Vedung fortsätter att beskriva modellens 

konturlöshet som ett problem, då den skulle behöva utvecklas i ett resultatstyrningsperspektiv, 

där tonvikt läggs vid utfall och slutprestationer. En annan svaghet som tas upp är att modellen 

inte anvisar någon värdegrund, utifrån vilka effekterna kan bedömas. För att kunna bedöma 

en effekts värde, behövs en riktlinje eller en måttstock, som man kan mäta resultatet mot, för 

att veta vilket värde en effekt har. Mållösheten kan även vara en styrka i 

utvärderingssammanhang, då verksamheten själv kan bedöma och värdera resultaten i en 

utvärdering.  

 

En gemensam svaghet som den målfria modellen delar med både måluppfyllelse- och 

bieffektsmodellen, är att kostnad inte beaktas.  

 

 

3.5 LFA-metod 
LFA, Logical Framework Approach, är en metod för projektplanering, men även ett verktyg 

för att bedöma, följa upp och utvärdera projekt och program.40 Metoden innehåller en 

målhierarki, där det vid varje nivå finns indikatorer på framgång, samt redovisning av 

viktigaste riskfaktorer. Sambandet mellan mål, medel och resultat görs tydlig med denna 

metod. LFA-metoden består totalt av nio steg: 

 

1. Omvärldsanalys 

2. Intressentanalys 

3. Problemanalys 

4. Målformulering 

5. Aktivitetsplan 

6. Resursplanering 

7. Indikatorer, mått av måluppfyllelse 
                                                
39Vedung, 1998 
40Örtengren, 2003 
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8. Riskanalys 

9. Analys av förutsättningarna för måluppfyllelse 

 

De olika momenten behöver inte följa varandra i nummerordning, steg för steg, utan varje 

steg kan behöva omarbetas eller anpassas under analysens gång.  

 

Steg 1 � 4 ska se till att projektet löser ett problem som är viktigt för målgruppen och att 

orsakerna till problemet angrips. 

 

Steg 5 � 7 förvissar den berörde om att projektet är möjligt att genomföra och att resurserna 

räcker till för att uppnå målen. Det är även här man granskar eller mäter huruvida målen kan 

uppfyllas. 

 

Steg 8 � 9 är en hjälp till att bedöma om projektet kan fortsätta av egen kraft, dvs. utan stöd 

utifrån och om effekterna av projektet kan bibehållas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 3.4 LFA-matrisen41 

 

I matrisen ovan, utläser man i vänster kolumn vilka resurser som ligger till grund för 

projektet, vilka aktiviteter, dvs. handlingar som kommer att genomföras, resultatet som 

förväntas uppnås av en eller flera aktiviteter, samt en kort redogörelse för det uppsatta 

långsiktiga målet.42  

 

                                                
41Örtengren, 2003 
42Ibid. 
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I kolumnen för indikatorer formuleras delmål, med vilkas hjälp man kan utmäta projektets 

utveckling på olika nivåer. En indikator indikerar att en insats nått fram till de i förväg 

uppsatta målen. Det skall formuleras lika många indikatorer som det finns mål i ett projekt. 

 

Källor innefattar de informationskällor där nödvändig data för projektet kan finnas. Källorna 

ska kunna verifiera och ge svar på den information som behövs för att kunna bedöma 

indikatorernas beskaffenhet vid olika målnivåer. Till källorna kan man vända sig för att 

stämma av indikatorer mot den verkliga situationen, dvs. med hjälp av dessa två kunna se var 

i projektet man befinner sig. 

 

Rubriken Hinder i matrisen står för de potentiella hinder, motstånd och risker som kan 

uppkomma under ett projekt, som kan påverka dess möjligheter att uppnå sina mål. Dessa ska 

identifieras innan ett projekt initieras och kan delas upp i externa och interna kategorier. 

 

 

3.5.1 LFA-metodens styrkor och svagheter 

En rätt tillämpad LFA-metod kan vara ett bra instrument för utvärdering, rapportering och 

uppföljning. Den skapar en dialog mellan genomförare och finansiär, och bidrar till en 

gemensam syn på projektet. En grundtanke i LFA-metoden är att man inte börjar tala om vad 

man vill göra utan om vad man vill ska hända. Detta förutsätter dock att man har givna, 

välformulerade mål. Faran med systemet är att det förmedlar en statisk bild av 

projektverkligheten och inte underlättar för dem som är inblandade i projektet, att snabbt 

kunna uppfatta behovet av förändringar.43 

 

 

3.6 Lärande-cykel 
Lärande-cykeln kan vara ett användbart instrument när man i verksamheter ställs inför 

planering, handling och utvärdering. Karl-Erik Lundgren, utvecklingssekreterare på Svenska 

Missionsrådet, SMR, skriver att det är viktigt att organisationer skapar goda system för att 

planera, genomföra, reflektera och lära.44 Figuren nedan visar ett kretslopp där man reflekterar 

över det planerade och genomförda, för att sedan kunna dra lärdomar som man senare kan 

                                                
43SOU, 1990 
44Lundgren, 2003 
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använda sig av i den nya planeringsfasen. Ur detta perspektiv blir uppföljning och utvärdering 

centrala begrepp och verktyg för att kunna bedriva en god verksamhet.  

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 3.5 Lärandeprocessens kretslopp45 

 

Planering grundar sig i logik, och utifrån givna förutsättningar utformas en plan som beaktar 

situationen och dess komplexitet, för att med utgångspunkt i detta göra strategiska val som på 

bästa sätt kan bidra till att överenskomna mål uppfylls.46 Till hjälp vid planeringen kan en 

förstudie göras innan ett projekt startas. Denna hjälper till att analysera huruvida projektet är 

genomförbart, vilka risker som existerar, samt att konstatera �så här ser det ut när vi börjar � 

och det här vill vi uppnå�. Under planeringsstadiet är det viktigt att fastställa vilka verktyg 

eller metoder man kommer att tillgå under hela projektcykeln. 

 

Under momentet Handling innefattar agerandet, dvs. genomförandet av det planerade 

projektet.47 

 

Reflektion innebär att man begrundar, tänker över eller omprövar en handling eller ett 

genomfört arbete.48 Dock kan reflektion även innebära att man i förhand analyserar tidigare 

erfarenheter och försöker betrakta situationer utifrån olika perspektiv.  

 

Det sista stadiet i processen är Lärandet.49 Detta ska kunna hjälpa till att förändra och 

förbättra planeringar och handlingar. Lärandet inrymmer både att upptäcka och samla in 

information, men även förmågan av att kunna tillgodo göra sig denna information. 

                                                
45Lundgren, 2003, s. 9 
46Lundgren, 2003 
47Ibid. 
48Ibid. 
49Ibid. 
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4 Empiri och Analys 
 

I följande kapitel kommer vi att analysera insamlat undersökningsmaterial och knyta an detta 

till den teori som legat till grund för studien, samt att relatera den till vår ursprungliga 

problemformulering. Här presenteras även kort den aktuella situation som 

biståndsorganisationer verkar i. Analysens struktur följer de delproblem som vi har som stöd 

för frågeställningen, vilket här ska leda till att data blir ändamålsenligt och tolkningsbart. 

 

 

Respondenter 

Våra respondenter är alla i kontakt med utvärdering i sina nuvarande organisationer, eller har 

varit det i någon form i tidigare verksamheter. Vi har erbjudit respondenterna anonymitet men 

då de tre respondenterna inte funnit detta nödvändigt har vi valt att använda deras rätta namn 

vid referering och citering i det fortsatta arbetet. 

 

Intervju 1 � Lennart Reinius, Head of Programs, Plan Sverige, och Anna Garvander, 

Programme Funding Officer, Plan Sverige 

Intervju 2 � Fredrik Uggla, Department for Evaluation and Internal Audit, Sida 

Intervju 3 � Sonny Östberg, Monitoring & Evaluation, Forum Syd 

 

 

Teoretiskt underlag för analysen 

Under analysens gång kommer vi att bepröva de teorier som vi i det tidigare kapitlet redogjort 

för. Det är utifrån dessa teorier som vi ska försöka analysera det empiriska materialet, och 

därav försöka skapa en förståelse av hur verkligheten ser ut vad det gäller tillvägagångssätten 

för utvärderingen av bistånd.  

 

 

4.1 Bistånd i en föränderlig värld 
Efter kalla krigets slut, såg många västerländska regeringar det som sin uppgift att stödja och 

främja utvecklings- och demokratiseringsprocesser.50 Att skänka bistånd till tredje världen är 

därför inte någon ny företeelse. Under 1990-talet har flera organisationer, både privata och 

                                                
50SOU, 1993 
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offentliga, vuxit fram för att koordinera biståndet. Bistånd kallades tidigare ofta för 

experthjälp, u-hjälp eller att t.ex. Sverige skickade pengar till fattiga.51 Idag kallas biståndet i 

stället för utvecklingssamarbete då biståndet numera handlar om att samarbeta länder emellan, 

snarare än om att skänka pengar. Man brukar även säga att det är en hjälp till självhjälp. 

Biståndsorganisationernas syfte är att ge bistånd som bidrar till u-länders utveckling, samt att 

höja de fattiga folkens levnadsstandard.52 I många fattiga länder har biståndet dock fått 

krisanpassas, där man har givit en s.k. katastrofhjälp, som t.ex. efter tsunamikatastrofen i 

Asien, där behovet var enormt och omedelbart.  

 

Man är noga med att påpeka att de globala problemen inte på något sätt kan generaliseras i 

nord- och sydfrågor.53 Det går inte att påstå att alla sydländer är u-länder, för det finns 

likafullt stora regionala skillnader. Många sydländer visar på en stark ekonomisk utveckling, 

medan andra regioner påvisar en stagnation eller tillbakagång. Utvecklingen bestäms av flera 

olika faktorer, och länderna påverkas i olika hög grad av internationella förändringar, 

samtidigt som de har olika förmåga att anpassa sig och dra nytta av dessa förändringar. Det 

som många u-länder är i störst behov av är en effektivare utvecklingspolitik. Det innebär 

främst att man genomför ekonomiska och politiska reformer för att kunna skapa en mer stabil 

situation i landet. Det är här i denna utvecklingsprocess som samarbetet tar plats mellan 

givarlandet och mottagarlandet. 

 

Biståndet i tredje världen ifrågasätts alltmer.54 Inte bara utifrån statens roll och den offentliga 

sektorns verksamhet, utan har även ifrågasatts utifrån utvecklingen i u-länderna. Man ställer 

frågor som: Vad har biståndet egentligen åstadkommit? Har biståndsberoendet ökat genom 

åren i stället för avtagit? Biståndet har även kritiserats för att vara ineffektivt, och man vill 

gärna ha bevis som styrker att de insatta resurserna utnyttjats effektivt för de avsedda 

ändamålen. 

 

                                                
51www.sida.se, 051114 
52SOU, 1990 
53SOU, 1993 
54SOU, 1993, s. 31 
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4.1.1 Utvecklingssamarbetets två olika flöden 

Internationellt utvecklingssamarbete kan vara bilateralt eller multilateralt.55 Bilateralt 

samarbete innebär ett samarbete mellan ett land och ett annat. Man för alltså ett 

utvecklingssamarbete med enskilda länder, där det inte bara avser staten eller regeringen utan 

också institutioner, organisationer och företag. För länder med vilka Sverige har mer 

omfattande och komplext samarbete styrs detta genom så kallade landstrategier.56 Dessa 

strategier ska vara nära kopplade till samarbetslandets egna strategier. 

 

Multilateralt samarbete finansieras gemensamt av ett stort antal stater och verksamheten riktas 

också till flertalet utvecklingsländer. 

 

 
 

Mycket av det multilaterala samarbetet går genom FN-organ såsom FN:s utvecklingsprogram 

UNDP, FN:s barnfond UNICEF och Världshälsoorganisationen WHO. Sverige bidrar även 

till Världsbankens verksamhet och till EU-ländernas gemensamma utvecklingssamarbete. Ett 

allmänt argument för multilateralt bistånd är att om det är rätt utformat är det effektivare än 

bilaterala relationer.57 Det multilaterala biståndet är �neutralt�, i den bemärkelsen att det inte 

blir förknippat med ett enskilt givarland, vilket kan bidra till minskade konfliktsituationer 

länderna emellan, samt att tillgången till erfarenheter och kunskap kommer från hela världen 

och inte bara från ett enskilt givarland. Under 2004 gick sammanlagt drygt 21 miljarder 

kronor från Sverige till bistånd, eller internationellt utvecklingssamarbete, varav 1/3 gick till 

multilateralt bistånd, medan de resterande 2/3 gick till bilateralt bistånd. Genom ett bilateralt 

biståndsflöde, baseras biståndet på ett avtal direkt mellan givarland och mottagarland. 

                                                
55www.sida.se, 051114 
56www.regeringen.se, 051114 
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4.2 Analys 
I det följande avsnittet behandlas det empiriska materialet som vi insamlat genom intervjuer 

och datainsamling från sekundära källor, och utifrån det görs en analytisk undersökning som 

ska leda oss till att nå en djupare förståelse för vår problemformulering.  

 

 

4.2.1 Vem utvärderar? 

I alla länder finns en eller flera enheter som har uppgiften att utvärdera bistånd.58 Antingen är 

dessa utvärderingsenheter placerade inom biståndsorganisationen eller inom det departement 

som utövar kontroll över biståndet. Både externa och interna resurser kan anlitas vid en 

utvärdering.59 Fördelen med att externa personer utför utvärderingen menar Lundgren är att 

�man får ett par friska ögon som inte är inblandade i verksamheten, men även för att man kan 

få tillgång till specifik kompetens�. Sonny Östberg på Forum Syd instämmer med att en 

utomstående person kan anses vara en extraresurs. Östberg påpekar dock vikten av att ha en 

noggrann uppdragsbeskrivning och att den utomstående måste ses som en teammänniska som 

tillsammans med organisationen kan genomföra utvärderingen på ett deltagande sätt, för att 

minska uppkomsten av missförstånd. Lennart Reinius på Plan ser den externa utvärderaren 

som en slags facilitator och som ett stöd vad det gäller tekniken för genomförandet av 

utvärderingar. Ibland kan dessa ses som en typ av expert för att hjälpa till att bedöma 

resultaten; då talar man om expertutvärderingar. Trots detta är Reinius många gånger emot 

dessa externa utvärderare; �jag tycker att det är svårt även för experter att förstå hur en 

verksamhet fungerar eller förstå en viss situation. De kommer utifrån och dyker ner under en 

kort tid, och även om det är oerhört duktiga så kan de inte uppfatta allt som sker och varför 

det sker och sen kunna göra en bedömning av detta.�60 Reinius tror mer på självutvärderande 

metoder. Han menar dock att man kan ta in en extern person som ett stöd vid en intern 

utvärdering för att hjälpa till att driva igenom processen. En extern person skulle kunna hjälpa 

till med att göra viss förundersökning samt samla in material, för att sedan tillsammans med 

den interna och externa personalen föra en diskussion om det som händer i verksamheten och 

biståndet. Han påstår att i och med att den interna personalen är deltagande i utvärderingen 
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kan det bidra till en ökad förståelse och öppenhet för resten av verksamheten. Hade man å 

andra sidan enbart haft externa utvärderare, skulle det i vissa fall kunna uppfattas som ett hot 

eller angrepp på organisationen, vilket kan leda till att både personal och verksamhet, i stället 

för att bidra med viktig information, låser sig och försvarar sin verksamhet. Östberg menar 

emellertid att eventuella missförstånd som kan uppstå vid anlitandet av externa utvärderare 

inte bara behöver vara utvärderarens fel, utan det kan likväl bero på att organisationen har 

varit otydlig i sin uppdragsbeskrivning. Samtidigt påpekar han att det även skulle kunna bero 

på den manual man går efter när man väljer utvärderare, men också hur man som organisation 

granskar och jämför rapporter med uppdragsbeskrivningen. Dessutom är det viktigt hur man 

bollar rekommendationer med utvärderaren utan att för den skull påverka denne i sina 

resultat. Däremot kan man i slutskedet ifrågasätta huruvida han kommit fram till olika 

slutsatser. Fredrik Uggla på Sida menar att det som talar för de externa utvärderarna är att de 

kan tillföra en specifik kompetens. Han förtydligar att det möjligen inte är 

utvärderingskompetens som de tillför utan snarare ämnesmässig kompetens såsom t.ex. 

medicinsk eller annan särskild kvalifikation som de besitter inom olika sektorer. Han påpekar 

att det kan vara konsulternas oberoende som gör dem lämpliga för utvärderingar, samtidigt 

som de höga kostnaderna talar emot dem. Fördelen med att anlita en utomstående utvärderare, 

är att de lättare kan distansera sig från arbetet och kan uppfatta verksamheten utifrån en annan 

utgångspunkt.61 Även Reinius anser att en utomstående utvärderare kan vara en tillgång då de 

kan lyfta fram perspektiven som i vanliga fall de anställda i organisationen skulle bli blinda 

för, men betonar även hur viktigt det är att utvärderingsfrågorna på något sätt ägs av de 

involverade i verksamheten. Det är alltså viktigt att alla berörda grupper samverkar i en 

deltagande process.62 En välfungerande och delaktig uppföljning av verksamheten skapar 

goda förutsättningar för att kunna genomföra en utvärdering. 

 

Följaktligen ter det sig att de externa utvärderarna är de som förekommer till största del vid 

utvärdering av biståndsprojekt. Enligt Östberg handhas Forum Syd av ett nätverk av små eller 

medelstora konsultbyråer med hundratals anställda. Dessa konsulter har tillgång till de 

projektutredningar som är aktuella, och de i sin tur får lägga anbud på att utföra en 

utvärdering till uppdragsgivaren, berättar Östberg. Han medger även att det är sällan som 

intern personal åker ut till fälten för att göra utvärderingar av projekt, men menar att det för 

den delen inte är ovanligt att personal beger sig ut på fält för att göra uppföljningar av 
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projektverksamheten. Reinius berättar att man även på Plan Sverige till största del anlitar 

externa konsulter som utför utvärderingar av biståndsprojekt. Dessa jobbar till viss del i ett 

samspel med den interna personalen för att undvika missförstånd och konflikter, dels vad 

gäller projektet men även inom organisationen. Uggla poängterar att då Sida själva ej bedriver 

bistånd, utan finansierar biståndsprojekt, genomför de heller inga projektutvärderingar, men 

finansierar däremot dessa. Enligt Uggla genomför Sida upphandlingar, kontaktar konsultteam, 

utformar uppdragsbeskrivningar i förbindelser med att utvärdering skall ske, samt att de till 

viss mån står som koordinatörer och projektledare för dessa.  

 

 

4.2.2 När ska man göra utvärderingar? 

I teorin borde man utgå från projektcykelns lopp när man beslutar sig för att genomföra en 

utvärdering.63 Utvärderingar kan då genomföras vid olika tillfällen under cykelns lopp, som 

normalt pågår under 3 � 5 år. Detta kan vara en del av projektets förstudier, eller att de 

genomförs under pågående projekt, samt efter avslutat projekt. Östberg betonar vikten av att 

göra en förstudie, som många gånger utförs av lokala resurser i mottagarlandet, och som ofta 

ses som ett starkt krav för att projekt överhuvudtaget ska beviljas pengar. Inom bistånd 

arbetar man med mycket långa tidsperspektiv, och de flesta projekt inom biståndet pågår 

längre än 3 � 5 år, men kan även vara en pågående process som egentligen saknar slut.64 I 

avtal mellan givare och mottagare, kan det skrivas in i projektmanualen när eventuella 

utvärderingar skall äga rum. Exempelvis kan det betyda att alla projekt över 3 år ska 

utvärderas, eller att alla projekt över en viss budget skall utvärderas, samt att utvärderingen 

ska ske inom ramen för 1 år efter att projektet upphört. Emellertid kan längden på många 

projekt innebära att ett utvärderingstillfälle kan dröja och överskrida både två och tre 

budgetperioder. �Det finns dock projekt som anses vara så små att en förstudie eller 

utvärdering inte tycks vara nödvändig eller att den helt glöms bort, medan den egentligen 

borde ha gjorts.�65 �Det generella är att utvärdering ofta är ett underliggande krav, att den 

skall genomföras, men så ser det i praktiken och verkligheten väldigt sällan ut�.66 Många 

organisationer tillhandahåller metodböcker för hur en utvärdering skall utföras, men dessa 

appliceras inte allt för ofta då de anses vara resurskrävande och tidsödande, poängterar 
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Reinius. Östberg menar dock att detta inte behöver vara en tidskrävande process. �Om dessa 

hade gjorts med en regelbundenhet, hade man i slutsatser från tidigare utvärderingar kunnat 

utläsa vad som tidigare gjorts, och kunnat använda sig av detta i ett lärande syfte�.67 

 

Det förefaller efter intervjuerna att tidpunkten för när utvärderingar skall realiseras är 

schemalagd. Enligt Uggla kan man generellt säga att större projekt med mera pengar 

utvärderas flitigare än projekt med mindre pengar. Det skrivs in i projektmanualer och i avtal 

mellan givare, de som står som finansiär av projektet, och mottagare, när utvärderingar skall 

fullföljas, vilka ofta planeras in med en regelbundenhet beroende på projektets storlek, längd 

och budget, berättar Reinius. 

 

 

4.2.3 Utvärdering som en lärandeprocess 

 

�Planering hjälper oss att bli mer proaktiva, det vill säga, att försöka förutse situationer 

innan de har inträffat i stället för att bara reagera på dem efteråt.� 

J. Taylor68 

 

Det lärande perspektivet har förstärkts under de senaste åren, och har ersatt en del av 

kontrollfunktionen. Utvärderingar ses som en del av hela utvecklingsprocessen och betraktas 

som ett verktyg för att bygga upp kapacitet och kompetens.69 Behovet av reflektion framhävs 

som en allt mer nödvändig grund för både planering och handling.70 Genom att på ett 

systematiskt sätt kunna dra lärdomar av det som utförs, kan man både som individ och 

organisation bygga upp en kunskap och förmåga att använda resurser på ett meningsfullt och 

effektivt sätt. Det är viktigt att ha tydliga mål för verksamheten som sedan följs upp för 

trovärdigheten både till dem som är involverade i själva förändringsarbetet men även för de 

som är med och finansierar arbetet. Tydlighet och trovärdighet bidrar till en kvalitativ 

utveckling och är en nödvändig förutsättning för att kunna uppnå goda och långsiktiga 

effekter.  
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69Lundgren, 2003 
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Lundgren skriver att det är viktigt att man i organisationer skapar väl utformade system för 

planering, genomförande, reflektion och lärande. Syftet med utvärdering är i första hand att 

dra lärdomar av det man gör för att därigenom kunna förbättra kunskaper hos individer och 

organisationer. Detta skapar i sin tur goda förutsättningar för att använda resurser på ett 

effektivt och meningsfullt sätt. Utvärderingar borde vara ett system för att lära sig inför 

framtiden till alla involverade och berörda parter, då de kan bidra till en ökad 

kunskapsutveckling, anser Östberg och menar att de erfarenheter som lyfts fram i 

utvärderingsrapporter även kan berika de berörda parterna. Alla respondenter är överens om 

att utvärderingar ska ses som en lärande process. Dock utvecklar Fredrik Uggla argumentet 

om att lärdomar som skapas i ett projekt i ett mottagarland kanske inte kan dras till nytta och 

tillämpas i ett annat land, t.ex. där kultur, religion och andra faktorer ser helt annorlunda ut. 

Men det ingår i det organisatoriska lärandet att man ska motivera till utvärderingar, då det ofta 

handlar om rekommendationer för framtida verksamhet. Uggla menar att utvärderingar ibland 

kan ha en symbolisk betydelse, för om ett stort projekt avslutas och det ej har skett en 

utvärdering, kan det komma att skapa en viss skepticism.  

 

Det är önskvärt men inte alltid självklart att reflektion leder till lärande.71 Utgångspunkten för 

att lärandeprocessen ska bli effektiv, är att man med en medvetenhet identifierar lärdomarna 

och ordnar dessa så att de går att använda för att vidare förändra och förbättra kommande 

projekt och handlingar. Lärandet innefattar både att upptäcka och samla in information, men 

även förmågan av att kunna dra nytta av denna information. Att göra utvärderingar och 

uppföljningar, säger Östberg, är fördelaktigt då personalen vid nästa utvärderingstillfälle 

bättre kommer att känna till hur det fungerar när man utför utvärderingar, men även hur 

situationen i ett projekt har förändrats. Östberg menar således att om man med en 

regelbundenhet utför utvärderingar, skulle man i ett lärande syfte kunna använda sig av 

tidigare information som utvärderingar givit.  

 

 

4.2.4 Vad är det som utvärderas? 

Under 1960- och 1970-talet utvecklades en traditionell metod för utvärdering, vilken 

präglades av uppfattningen att utveckling till största del handlade om ekonomisk tillväxt och 
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teknologiska förbättringar.72 Synsättet ledde till att enbart de kvantitativa mätningarna, sådana 

som är lätta att avgränsa och räkna, sattes i centrum. De kvalitativa aspekterna underskattades 

eftersom de var då och är även idag svåra att mäta.  

 

Sonny Östberg hävdar att mycket mer går att utvärdera än vad de flesta tror, därför att i 

organisationer finns det ofta insamlad data om verksamheten som man av olika anledningar 

sällan ser till eller drar nytta av. Han anser även att om man inte kan mäta resultatet på ett 

biståndsprojekt, borde det aldrig ha påbörjats. En orsak till att resultat ej har gått att mäta, 

skulle kunna vara att målbeskrivningar varit för högt satta, otydliga eller ej definierbara, säger 

Reinius och berättar vidare att målformuleringen inom biståndet kan vara problematisk och 

svårdefinierad, så länge det inte handlar om kortsiktiga mål, sådana som önskas bli uppnådda 

på 1 år. De kortsiktiga målsättningarna går lättare att formulera, jämfört med de långsiktiga 

målen som kräver mer ambitioner, anser han. Man strävar efter att målformuleringen ska vara 

tydlig och förståelig för de berörda aktörerna, men även att målen ska vara realistiska, dvs. 

vara möjliga att uppnå med tillgängliga resurser, understryker Östberg. �Många gånger kan 

det finnas flera mål som man önskar uppfylla genom att initiera ett projekt. Då det långsiktiga 

målet kan vara att bekämpa fattigdom, så kan det på vägen mot huvudmålet finnas 

underliggande effekter, kortsiktiga mål, som är delar av det långsiktiga målet�.73 Relationen 

mellan resurser, aktiviteter, resultat och effekter kan inkludera ännu fler målnivåer, som 

modellen nedan visualiserar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 4.1 Trappstegsmodellen.74 
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Resurser: Här beskrivs vad som behövs för att kunna genomföra aktiviteterna: kronor, 

arbetstid, material, personal, utrustning, lokaler etc. 

 

Aktiviteter: Här berättas om hur projektets avsatta resurser ska användas för att nå uppsatta 

resultatmål, exempelvis att bygga om vattentäkter till brunnar. 

 

Resultat: Här nämns kvantitet, kvalitet och tid och svarar på frågan: Vilka varor och tjänster 

har den definierade målgruppen bett om och erhållit för att lösa sina problem? Ofta finns det 

olika delmål som kan uppfyllas för att slutligen uppnå de önskade utvecklingseffekterna. 

 

Projekteffekter: Dessa ska vara insatsens konkreta utvecklingsmål. Det syftar till att lösa 

kärnproblemet/huvudproblemet. Projektmål skall vara specifika, mätbara, noggranna, 

realistiska och tidsbundna. 

 

Utvecklingseffekter: Dessa uppnås ofta genom flera projekt/program som verkar i samma 

riktning, att förbättra situationen i en samhällssektor och/eller i en region. Man talar ofta här 

om övergripande mål, sektorsmål, inriktningsmål och tidsperspektivet är ofta flerårigt. 

 

För att tydliggöra figur 4.1 citerar vi Östbergs exempel: �Man kan tänka sig att man längst ner 

har resurser för att genomföra ett visst antal seminarier. Därefter genomför vi aktiviteter som 

kan vara 5 seminarium som handlar om jämställdhet mellan kvinnor och män, och då blir 

resultatet kanske ökad kunskap. Ett resultat eller en effekt skulle kunna vara förändrad attityd, 

om seminarieverksamheten handlar om kvinnomisshandel. Om det under seminariet börjar 

kännas hos männen att det inte är helt ok att slå sin fru, då sker det redan under seminariet en 

effekt, vilket då är att man får ökad kunskap om att man inte ska slå sin fru. Detta kanske 

leder till att man senare i baren pratar med andra män och säger att vi ska sluta slå våra fruar; 

då har man åstadkommit en attitydförändring. Men den dagen han väl slutar att slå sin fru, har 

man definitivt uppnått en effekt av det här seminariet, en utvecklingseffekt.� 

 

Östberg menar dock att det kan råda viss oklarhet om vad som är resultat eller effekt av en 

aktivitet, och anser att det sällan finns självklara avgränsningar mellan de olika nivåerna. Han 

vill i stället se det som en process där de olika nivåerna överlappar varandra, i stället för att 

vara åtskilda (se fig. 4.3). För att relatera till Östbergs exempel ovan, kan det vara svårt att se 
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tydliga gränser mellan t.ex. ökad kunskap och attitydförändringar, utan samtliga nivåer 

överlappar varandra, förutom resurser som ligger något avskiljt från de övriga cellerna. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 4.2 Överlappande modellen75 

 

För att tydliggöra målhierarkin av modellen ovan har Östberg utvecklat den i flera steg som 

på ett klarare sätt redogör för de olika graderna av utvecklingseffekterna (se bilaga 2). Varje 

projekt, tillsammans med sina resurser och aktiviteter inom sin strategi, har sina resultat och 

effekter på både kort och lång sikt. Effekterna av ett projekt resulterar vanligtvis i sekundära 

effekter, vilket betyder att man inte enbart ser till ett enskilt resultat, utan även till flera 

uppkomna bieffekter. Östberg påpekar även att dessa bieffekter, oavsett om de förutsetts eller 

inte, ofta upptäcks efter att insatsen är genomförd. Han betonar att effekterna inte alltid 

behöver ligga linjärt i en lång kedja, utan i en mer kaotisk ordning men fortfarande i relation 

till varandra (se bilaga 3). 

 

Det ter sig genom intervjuerna att det som utvärderas av projektinsatser i biståndet är att man 

ser till olika resultat eller delmål som uppnås av de insatta aktiviteterna, på väg mot 

utvecklingsmålet. I en utvärdering redogörs olika effektnivåer, där det i den nedersta nivån, 

effekten, skulle kunna vara en förbättrad familjeekonomi, och genom åtskilliga effekter, 

såsom ökad utbildning och ökade samhällskunskaper, slutligen skulle kunna leda till ett stärkt 

civilsamhälle, som då skulle befinna sig överst i effekthierarkin (se bilaga 3).  
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4.2.5 Strategi och metod 

Det framkom i intervjuerna att den vanligaste metoden för att hantera planering och 

utvärdering inom biståndsorganisationer, är Logical Framework Approach, LFA. 

Respondenterna var alla ense om att metoden behövs då den är väletablerad inom 

verksamheten. Organisationerna kan skräddarsy denna modell, så att utvärderingar anpassas 

efter deras individuella behov och intressen, vilket kan ge mer lämpliga lösningar på 

eventuella framtida projekt.76 Däremot säger de intervjuade att den har sina brister, och 

medger att verktyg som denna kan missbrukas och då inte ge en rättvis bild av det som 

utvärderas. I själva verket handlar LFA mycket om sunt förnuft, berättar Reinius, och säger 

att det egentligen bara är att strukturera upp vad man har för målsättningar, strategier och 

aktiviteter. Emellertid menar han att verkligheten är mycket mer föränderlig och mycket mer 

oförutsägbar, och att man därför lätt låser in sig i den här typen av uppföljningsmodeller. Om 

man håller sig till den teoretiskt inrutade ramen som man har planerat efter, upptäcker man 

kanske inte alla förändringar som sker under pågående projekt, och som även de är viktiga att 

beakta, säger Reinius. Östberg delar åsikt med Reinius i argumentet om att i användandet av 

modellen finns risken att man förbiser betydelsefulla effekter, då den begränsas av sin 

�fyrkantighet�. Östberg har vid ett tillfälle gjort en förenklad version av modellen, då den 

uppfattats som något diffus. Denna utformning visar hur den strategiska planerings- och 

utvärderingsprocessen kan gå till; först utformas en omvärlds- och SWOT-analys. Sedan 

utvecklas 137 checkfrågor som är fördelade på fyra huvudområden � planering, metoder, 

administration och uppföljningssystem. Av dessa tre moment får man en input och en 

diskussion kring frågor som: Vad vill vi göra? Vad kan vi göra? Vad borde vi göra? Han 

fortsätter att beskriva i nästa steg hur man kommer ned på den strategiska planen, där man ser 

vad som skall läggas mest koncentration på, för att sedan formulera projekten med hjälp av 8 

frågor77. Svaren på dessa frågor formuleras sedan kortfattat och förs in i LFA-matrisen. 

Östberg menar att svaren och formuleringen (se fig. 4.6), som utkommer av de 8 frågorna kan 

räcka för att göra en grundlig utvärdering av projektet, men då finansiärerna ofta kräver att 

LFA-matrisen tillämpas skall denna finnas med i rapporten. 

 

 

                                                
76Molund & Schill, 2004 
771.Vad försöker man uppnå? 2.Hur skall detta uppnås? 3.Kvantitet? 4.Kvalitet? 5.När? 6.Målgrupp? 7.Var? 8.Kostnad? 
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Fig. 4.3 projektformulering78 
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Fig. 4.4 LFA-matris79 

 

 

För att kunna göra utvärderingar förutsätter det att man har någon typ av benchmark eller 

indikator som fungerar som måttenhet eller som ett mätinstrument för att kunna utvärdera 

effekter av insatser, menar Uggla, men påpekar samtidigt att om man inte har benchmark kan 

det ofta vara en motivering till varför utvärderingar ej kan genomföras eller helt uteblir. Att 

etablera indikatorer kan vara ett sätt att visa vad som sker i ett projekt, menar Reinius och 

därtill, hävdar han, ska det klargöras på vilket sätt dessa indikatorer skall mätas. Att mäta 

analfabetism eller barnadödlighet kan vara indikatorer, som kan ge en signal om att den 

situation som man jobbar för eller emot, går åt den ena eller den andra riktningen, säger 

Reinius. �Man måste dock ha i åtanke att denna typ av måttstock kan vara svår att koppla till 

                                                
78Östberg, 2003, s. 41 
79Ibid. 

Hinder  Indikator Källor 

Långsiktigt mål/Vision 
Förbättra ekonomi och hälsa 

Resultat 
Efter projektets slut ska alfabetismen ha ökat med 50%, som beräknat ske 
de 6 första månaderna av 2006. Detta ska leda till lärande av nya 
jordbruksmetoder samt en ökning av produktionen 

Aktiviteter 
Kurser hålls under veckosluten i en jordbruksskola. Totalt ges 20 klasser, á 
4 timmar till jordbrukare, varav 30 är kvinnor och 50 är män. 

Resurser 
Budget: 1500 USD 
4 Lärare 
Transporter 

Logisk ram 
Nya typer av 
odlingar. 
Familjeinkomster. 
Hälsotillstånd 

Ökad läs- och 
skrivförståelse. 
Skördens resultat. 

Antal deltagare och 
antal lektioner. 

Besök på fältet. 
Intervjuer med 
familjer, köpmän och 
transportörer. 
Hälsocenter/sjukhus 

Undersökningar 
före och efter 
projektet. 

Närvarolista av 
deltagarna. 

Brist på lärare. 
Sjukdomar, klimat 

Brist på lärare. 
Sjukdomar, klimat 

Missförtroende för 
lärare och 
jordbrukare. 

Hinder

Fyra lärare ger lektioner under veckosluten i jordbruksskolan i byn. Undervisningen handlar om 
jordbruksproduktion. Lektioner ges totalt vid 20 tillfällen, och varar i 4 timmar vid varje tillfälle för varje 
jordbrukare, där 30 är kvinnor och 50 är män. Detta ska öka deras förmåga att läsa och skriva med 50%, och 
förväntas ske under de första 6 månaderna av 2006. Med detta medel ska de lära sig nya jordbruksmetoder och öka 
produktionen, förbättra familjens ekonomi och hälsa. Beräknad kostnad är 1500 USD. 
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en specifik insats.�80 Det som många organisationer jobbar med är processer, säger Anna 

Garvander på Plan. I den tekniska biten innebär det att man formulerar indikatorer, där man 

har sina mål och man har sina aktiviteter. �Vad är det som indikerar att man har nått upp till 

målet? � frågar sig Garvander. När man arbetar med mjuka frågor, dvs. alltifrån att man 

ändrar attityder till att man bygger upp styrkor hos människor, är det viktigt att man upprättar 

bra indikatorer, säger hon. Garvander understryker att dessa måste ha konstruerats innan 

projektet startas, och att man kanske måste göra studier före och efter, för att följa upp 

målgruppen under ett par år, just för att man ska ha klart för sig var de befann sig innan 

projektet började. Det behöver inte vara så avancerat, utan det kan vara att man gör enkäter 

eller djupintervjuer, för att få en känsla av hur man upplever situationen. Garvander belyser 

följande exempel: �Målet kan vara att vi ska stärka flickors självkänsla, att få dem lite mer 

framåt, stötta dem och satsa på en grupp tjejer i en by. I förlängningen kanske man tror att 

detta gör att de kan ta för sig utbildning, eller att på olika sätt bli stärkta. Indikatorerna för 

detta måste man ju följa på lång sikt. Det räcker inte med att säga att vi har fem aktiviteter, 

och när dessa är i arbete tro att man uppnått målen.� 

 

Garvander menar att hela biståndsutvecklingen är att samarbeta med folk. �Förr när man 

jobbade med välgörenhet �gav� man ett sjukhus till en by, vilket ju inte är så svårt att mäta, 

och kanske det bästa var att bygga just ett sjukhus som man fyller med utbildad personal, om 

då projektets mål var att förbättra hälsan.�81 Sådana här typer av projekt är lättare att 

utvärdera. Det finns dock en mängd exempel där tekniskt bistånd inte lett till någon 

förändring, berättar Garvander, där man misslyckats med insatsen och t.ex. byggt och skeppat 

ner teknisk utrustning till mottagarlandet, men sen finns det ingen på plats som kan sköta 

utrustningen eller det finns inga reservdelar att få tag i. Hon säger att man idag i stället talar 

om utvecklingssamarbete, där man i en process stödjer människor så att de själva kan 

förändra i sin vardag. Dessa projekt kanske inte låter sig mätas på 1 eller 2 års cykel, därför 

kan det dröja innan man kan se effekterna av insatserna.  

 

Reinius talar även om effekterna kring en lagstiftningsreform i ett land som ofta kan pågå 

under flera års tid, och att det under fortlöpande projekt inte är mycket av förändringen som 

når ned till invånarnas nivå, utan det kan ta lång tid innan man kan se märkbara effekter av en 

sådan insats. Det blir alltså mer komplicerat när man jobbar med samhällsförändrande frågor, 

                                                
80Reinius 
81Garvander 



 37

menar Reinius. Han tror trots allt att man i de flesta situationer kan bedöma resultat om man 

har målsättningar som är någorlunda specifika. �Ibland handlar det inte om barnen när du 

jobbar med samhällsförändring, för det är de vuxna du försöker förändra, så att deras syn på 

barn och deras rättigheter anpassas efter hur vi vill att världen ska se ut.�82  

 

Målformulering inom biståndet, som vi tidigare diskuterat, kan vara komplicerat, då det ur 

insatserna även kan uppstå andra effekter som kan vara värda att beakta. �Det kan var så att 

man helt och hållet skjuter vid sidan om målet, då målet inte varit tydligt nog.�83 Även dessa 

bieffekter kan ha betydelse för projektets framgång enligt respondenterna. Att titta på mål 

eller inte, i en utvärdering, är ju alltså att se till vad som var meningen med vad som skulle 

göras, men man ska ha full respekt för om resultatet blev annorlunda på grund av ett eller 

annat skäl, menar Östberg. Som Vedung resonerar är det viktigt att även ta hänsyn till de 

bieffekter som uppstår, och menar då att bieffektsutvärderingen är att föredra framför 

måluppfyllelseutvärderingen då oavsiktliga händelser ofta inträffar.84 Med hjälp av 

bieffektsmodellen (fig 3.2) kan man ta hänsyn till de sidoeffekter som uppstår under rådande 

projekt. Östberg exemplifierar med ett projekt som skulle leda till bättre hälsa; vid 

utvärderingen uppdagades dock att det i stället blivit bättre asfalt på vägen, och då skulle man 

kunna anta att pengarna ej använts på rätt sätt. Men om det tack vare projektet lett till att folk 

orkade arbeta med att lägga asfalt, då har det visserligen bidragit till bättre folkhälsa, och 

positiva bieffekter har uppstått. Även Reinius påpekar vikten av att se mer till riskscenarier 

och sidoeffekter, för att kunna bibehålla ett strategiskt tänkande för att inte låsa in sig i enbart 

målfokuserande metoder. Han menar även att en förutbestämd målsättning inte alltid är det 

självklara, utan att målsättningen på något vis kan komma utav sig själv, eller att man tar 

hänsyn till de olika resultat som uppstår under projektets gång. Precis som Vedung beskriver 

den mållösa utvärderingsmodellen, bör man rikta hela sin uppmärksamhet mot insatsens alla 

tänkbara effekter, och lägga mer koncentration kring det totala resultatet. 

 

Logical Framework Approach är den metoden som används flitigast vid utvärdering av 

biståndsinsatser. Vid användandet av denna modell måste indikatorer etableras, som ger 

signaler om utvecklingen av en biståndsinsats, samt kan förtydliga, mäta och tolka 

förändringar som sker under projektets gång. Med indikatorers hjälp kan man även avgöra om 

                                                
82Reinius 
83Ibid. 
84Vedung, 1998 
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en insats nått fram till de uppsatta målen. Man formulerar olika indikatorer vid varje nivå 

inom LFA-matrisen, för att vid varje delmål kunna mäta effekter av arbetet. Dessa måste 

konstrueras innan ett projekt startas, i samband med studier före och efter, för att man ska ha 

kartlagt hur situationen såg ut innan projektet påbörjats. Indikatorer kan upprättas både till 

insatser av tekniskt bistånd, där man t.ex. skänker ett sjukhus eller teknisk utrustning till en 

by, men även till insatser där man arbetar med att förändra folks attityder, de s.k. mjuka 

frågorna. I det tekniska biståndet är det lättare att mäta resultat av insatsen, då man tydligare 

ser om målet uppfyllts, medan de samhällsförändrade frågorna blir mer komplicerade att 

mäta, då det kan ta lång tid innan märkbara effekter syns och låter sig mätas.  

 

 

4.3 Slutanalys 
Då externa utvärderare ofta ses som fördelaktiga i utvärderingssammanhang, anlitar man till 

majoriteten av de utvärderingar som genomförs i de organisationer som vi besökt, externa 

personer. Den utomstående utvärderaren kan ses som en extraresurs, då de ofta besitter en 

specifik kompetens, och kan då fungera som en facilitator som kan ge stöd vad det gäller 

tekniken och arbetsmetoder i utvärderingsutförandet. Det som talar för de externa 

konsulterna, är att de lättare kan distansera sig från arbetet och har möjligheten att uppfatta 

både projekt och verksamhet från en annan synvinkel, vilket gör dem till oberoende resurser. 

Nackdelen med att anlita dessa konsulter är de höga arvodena, samt att det för utomstående 

personer kan vara svårt att under kort tid sätta sig in i och förstå ett projekt. Som 

uppdragsgivare är det viktigt, att så lite som möjligt påverka den externe utvärderaren, då 

denne i utvärdering skulle kunna upptäcka effekter som en intern person skulle kunna vara 

blind för. Effekter som kan uppstå, som tidigare diskuterats, kan vara olika nivåer av 

utvecklingseffekter, men även positiva och negativa bieffekter, som även de är viktiga att 

beakta. Tidpunkten för genomförandet av utvärderingar kan vara att de antingen görs efter 

avslutat projekt, eller fortlöpande under projektcykeln. Då det kontinuerligt görs utvärderingar 

kan det ge utvärderaren en antydan om att projektet är på väg i den ena eller andra riktningen. 

Således är det viktigt att man tar hänsyn till alla resultat som uppstår i ett projekt, och inte 

enbart fokuserar på uppsatta mål. Målformulering inom biståndet kan vara komplicerat, då 

även andra effekter som ej varit inkluderade i målformuleringen, kan ha betydelse för 

projektets välgång. Följaktligen skall man ha full respekt för om resultatet visat sig få en 

annan utgång än den ursprungliga planlagda målsättningen. Andra faktorer som visar vad som 
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uppkommit ur en biståndsinsats kan vara de indikationer som indikatorerna anvisar. Med 

indikatorers hjälp kan man avgöra om en insats nått fram till de uppsatta målen, genom att vid 

varje målnivå uppskatta vilken effekt som har uppkommit. Genom att utläsa effekter vid en 

utvärdering kan man lära sig inför framtiden och kommande projekt, då man urskiljer vad 

man har lyckats med, samt det som har varit mindre bra. De erfarenheter som lyfts fram kan 

tillföra betydelsefulla lärdomar till de involverade parterna, samt skapar förmågan att kunna 

dra nytta av den utvunna informationen av utvärderingarna, vilket i sin tur kan stärka 

kompetensen. Om man med en regelbundenhet utför utvärderingar, samt följer upp dessa, kan 

man minska risken för att tidigare brister och misstag upprepas. 
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5 Slutsatser 
I detta kapitel presenteras de slutsatser, som vi som uppsatsförfattare kommit fram till under 

analysen och tolkningen av de teorier och det empiriska material som legat till grund för 

denna studie. Avslutningsvis ges kritik till eget arbete, samt förslag till vidare forskning. 

 

Hur går biståndsorganisationer tillväga för att utvärdera biståndsinsatser? 

 

När biståndsorganisationer utvärderar biståndsinsatser anlitas till övervägande del, externa 

konsulter. De externa utvärderarna kan tillföra en specifik kompetens, som kan vara 

användbar vid utvärderingar inom olika sektorer t.ex. inom medicin, miljö eller utbildning där 

en särskild kvalifikation kan anses vara ovärderlig. Det som vi även finner vara positivt med 

att anlita utomstående utvärderare är att de är oberoende projektet och verksamheten, vilket i 

sin tur minimerar risken för att det läggs för mycket egna värderingar kring utvärderingen och 

dess resultat. Dock vill vi poängtera vikten av att tydliga uppdragsbeskrivningar måste göras 

från organisationens sida, för att inte onödiga missförstånd ska uppstå mellan uppdragsgivare 

och utvärderare, som skulle kunna leda till att utvärderingar blir missvisande och 

vilseledande. I interaktionen mellan utvärderare och uppdragsgivare är det i högsta grad 

viktigt att kommunikationen fungerar, då det är här som uppdragsgivaren har möjlighet att 

förebygga missuppfattningar, samt kunna åtgärda feltolkningar som uppstått, som skulle 

kunna ha inverkan på utvärderingens utfall.  

 

Det framkommer i detta arbete att den metod som till största del tillämpas vid utvärdering är 

Logical Framework Approach, LFA. Denna kan anpassas och skräddarsys efter varje 

organisations eller projekts behov, varför den betraktas vara så användbar. Dock kan den 

uppfattas som något fyrkantig och diffus om man ej vidmakthåller tydliga direktiv vid 

utformningen av indikatorer och mål. Vi anser att det är viktigt att man vid skapandet av 

indikatorer gör dem så tydliga och konkreta som möjligt, för att man vid varje målnivå ska få 

klart för sig vilken effekt som förväntas uppnås. Detta skapar gynnsammare förutsättningar 

vid en kommande utvärdering att bedöma vad insatsen åstadkommit. 

 

Problem med att utvärdera biståndsinsatser kan vara svårigheten att definiera och formulera 

mål inom dessa, såvida det inte handlar om tekniskt bistånd, dvs. där målet t.ex. kan vara att 
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bygga ett sjukhus, där resultatet blir uppenbart då sjukhuset är på plats. Om man å andra sidan 

talar om effekterna kring en lagstiftningsreform som ofta pågår under flera års tid, kan de 

önskade effekterna göra sig påtagligt synliga långt efter att projektet initierats. Följaktligen är 

det viktigt att ej stirra sig blind på uppsatta mål i sådana situationer, där målen är 

svårdefinierade. I stället ska man försöka se till alla resultat och effekter som uppstår under 

projektets gång, där även minsta resultat kan ha betydelse för projektets utfall. Vi menar då att 

som ett komplement till LFA-metoden, skulle man kunna tillämpa antingen den mållösa 

utvärderingsmodellen, som enbart ser till alla resultat som uppkommer ur en insats och ej 

fokuserar på mål, eller bieffektsmodell, där man har ett uppsatt mål, men även tar hänsyn till 

alla uppkomna bieffekter, både positiva och negativa.  

 

Då omgivningen är svårläst och i ständig förändring kan det vara svårt att utvärdera insatser 

på ett effektivt och rättvist sätt. Eftersom det inte är möjligt att förutse exakt hur framtiden 

kommer att se ut, behövs ofta planer omarbetas och anpassas. Som hjälp till planeringen, kan 

förstudier göras, vilket man i en LFA-metod även tar hänsyn till. Vid ett tidigt skede i 

metoden stöds arbetsutförandet för planering och förstudier. Det kan dock dröja innan man 

uppfattar behovet av förändringar som sker i omgivningen som påverkar projektet, då man 

tillämpar LFA, därför att den kan vara, enligt vår uppfattning, något statisk och onyanserad i 

sin utformning. Även här kan vi se en fördel med att komplettera LFA-metoden med 

bieffektsmodellen, då den tar hänsyn till samtliga effekter som uppstår i omgivningen kring 

ett projekt. 

 

Vi tror att utvärdering inom bistånd ej behöver vara så komplicerad som det ter sig vara. Vi 

menar att om man kontinuerligt gör utvärderingar och skapar detta till en rutin, samt utformar 

en sammanfattning av tidigare gjorda utvärderingar i varje uppdragsbeskrivning, skulle det 

underlätta för utvärderarna att lära sig av tidigare utvärderingar, dess misstag och framsteg. Vi 

anser att det inom organisationen är angeläget att motivera berörda personer att se till tidigare 

utvärderingar för att lära sig och underlätta inför framtiden, samt att öka kvalifikationerna hos 

dessa. 

 

Det framkom att biståndsorganisationer, för att underlätta projektformuleringen för LFA-

metoden, brukar en omvärlds- och SWOT - analys. Detta är en aspekt som vi tycker är värd 

att reflektera över, att biståndsorganisationer kan dra nytta av redan väletablerade system från 

företagsvärlden, och har möjlighet att applicera dessa för sina egna behov. Detta väcker en 
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tanke hos oss att det mycket väl kan existera fler användbara system och modeller från andra 

branscher som med fördel kan tillämpas av biståndsverksamheten. 

 

 

5.1 Kritik till eget arbete 
Då arbetet har baserats på fyra intervjuer, kan vi känna att vårt empiriska material som vi har 

haft till vårt förfogande är något begränsat. Vi hade gärna sett möjligheten till att göra en 

andra intervju med dessa fyra respondenter, för att kunna få en djupare förståelse inom 

området. Dock gav inte tidsramen oss möjligheten till att genomföra detta. Val av ämnet 

grundades på vårt stora intresse för biståndsverksamheten, dock hade vi vid tidpunkten av 

valet inte klart för oss hur komplext området för utvärdering egentligen visade sig vara. 

 

 

5.2 Förslag till vidare forskning 
Vi skulle kunna se en anledning till att utföra en vidare forskning inom ämnet, men då med 

syfte att genomföra en studie baserad enbart på att mäta ett specifikt projekts effekt. Det 

skulle vara intressant att undersöka det kausala sambandet mellan en biståndsinsats och dess 

effekt, dvs. hur en specifik situation hade sett ut om biståndet aldrig initierats. Genom en 

sådan studie skulle man kunna säga något om huruvida effektiva projekt ger önskade 

konsekvenser. En annan intressant fördjupning i ämnet skulle kunna vara att granska 

indikatorerna som etableras som måttenheter för effektmätningen. Vi menar då att man skulle 

kunna undersöka på vilka grunder dessa indikatorer konstrueras och formuleras, under vilka 

förutsättningar dessa bestäms, samt under påverkan av vilka faktorer. Likaså skulle de vara av 

intresse att undersöka vilka typer av indikatorer som är relevanta vid olika biståndsprojekt.  
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Bilaga 1 

 
 
Intervju med:_________________________________________________ 

 
 
 
 
 

1. Berätta kort om Dig själv? Utbildning? Tidigare erfarenheter? Hur 
hamnade Du på Din nuvarande post? 

 
 
2. Hur ser utvärderingen ut inom Er organisation? Finns det några satta 

teorier/modeller utifrån vilka Ni agerar? Vilka är de? På vilka grunder 
baserar ni valet av utvärderingsmetod? 

 
 

3. Vad inom biståndet är det som utvärderas? Hur genomförs utvärderingen i 
praktiken?  

 
 

4. Hur viktig är utvärderingen? Hur motiveras beslut om utvärdering? 
Redogör gärna för både positiva och negativa aspekter. 

 
 

5. Vem/vilka får ta del av utvärderingen? Hur kan man dra nytta av den 
erhållna informationen som utvärderingen ger? 

 
 

6. Hur, och varför uppstod behovet av utvärdering inom Er organisation? 
 
 

7. Hur ser en typisk arbetsdag ut för Dig? När jobbar Du jobbar du med 
utvärdering? Vad är då Dina uppgifter? 

 
 

8. Finns det något Du vill tillägga? / Andra kommentarer? 
 

________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 
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Bilaga 2 

 
 
Utvidgade modellen för utvecklingseffekterna85 

 

                                                
85Östberg, 2003, s. 117 

Resurser: 
Ekonomiska 
Mänskliga 
Material 
Lokaler 
Maskiner 

Aktiviteter i 
projekt 4: 
Konflikt-
hantering 

Aktiviteter i 
projekt 3: 
Mänskliga 
rättigheter 
Samhällsstyrning 
Demokrati 
Transparens 

Aktiviteter i 
projekt 2: 
Hälsocentran 
Alfabetisering 

Aktiviteter i 
projekt 1: 
Utbildning och 
kurser om: 
Bashälsa 
Grundutbildning 
Jordbruk 
Hållbarhet 
Starta småföretag 
Jämställdhet 
Organisering 

R
esultat 1:Ö

kad kunskap, byggnader, infrastruktur

R
esultat 2:A

ttitydsförändringar

Projekteffekter: 
Förändrat beteende 

Utvecklingseffekt 1: 
Bättre familjeekonomi 

Utvecklingseffekt 2: 
Bättre hälsa och miljö 

Utvecklingseffekt 3: 
Bättre utbildning för barn 
och vuxna 

Utvecklingseffekt 4: 
Ökade samhällskunskaper 

Utvecklingseffekt 5: 
Ökat kritiskt deltagande 
vid val och 
samhällsprocesser 

Utvecklingseffekt 6: 
Bättre transparens, 
samhällsstyrning, 
demokrati, jämställdhet 

Utvecklingseffekt 7: 
Stärkt civilt samhälle och 
fred 
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Bilaga 3 

 
 
Kaotiska effektsmodellen86 

 
 
 

                                                
86Östberg, 2003, s. 117 

E2 
E4

E3

E1 

E6

E5

E7


