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Abstract: Evaluation of Political aid: A case study of a Political aid project in Laos 

Author: Daniel Fredriksson 

 

The findings in this case study are mainly based on material collected during a field trip with a 

fellow student to Laos in February-March 2005, which was sponsored by Sida through a Minor 

Field Study scholarship. The original interest was to study a political aid project (Governance and 

Administrative Reform Project Luang Prabang, GPAR LP) in a country like Laos with very 

complex preconditions such as one-party polity. In Laos my interest in evaluation of political aid 

grew mainly because I found out that the two donors in the project, Sida and the UNDP, had 

reached different conclusions in their respective evaluations of the project.  

 

The main interest in this thesis has been to study how donors have evaluated a political aid 

project. The study shows that Sida and UNDP used, what in the literature usually is referred to as, 

Conventional evaluation as methodology when they conducted their evaluations of GPAR LP. 

The study also shows that the main reason for the different points of view that are expressed in 

the evaluations depend on a lack of dialogue and consensus, regarding for the project crucial 

concepts, rather than choice of evaluation methodology. This lack of mutual understanding 

between the agencies also has implications for the possibilities of the receiving part to create a 

better understanding and ownership of the project. If Sida and UNDP had chosen to do a mutual 

evaluation a lot could have been won in the form of time, money and less irritation between the 

involved parties. 

 

The study finally shows that a different choice of evaluation methodology, in this case 

Participatory evaluation, could have had some positive effects mostly due to its supposedly 

democratic methods which are in line with the goals of the GPAR LP- project. One example here 

is the use of studies of the political context which would have been useful in this case. Another 

example is that the methodology could be useful to create a better understanding and ownership 

of the project through its participatory methods. 

 

Keywords: political aid, evaluation methodology, Conventional evaluation, Participatory 
evaluation, stakeholders 
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1. Inledning och problemställning 
Under de senaste 50 åren har både biståndets form och inriktning genomgått stora förändringar. 

Redan 1978 deklarerade Sverige att det enskilt viktigaste målet för biståndet var främjandet av 

demokratisk samhällsutveckling. Länge var man dock ensamma med att förespråka denna typ av 

politiskt bistånd vilket främst berodde på att det politiska biståndet betraktades som en 

intervention i inhemska affärer och därmed också som ett intrång i den statliga suveräniteten 

(Degnbol- Martinussen & Engberg- Pedersen 2003: 30). Enbart mellan åren 1994-1999 ökade 

Sida: s bistånd riktat mot demokrati och mänskliga rättigheter från 10 till 15 % (Sida Studies in 

Evaluation 00/3 2000) vilket också pekar på det ökade behovet av uppföljning gällande denna typ 

av bistånd. 

 

Under 1990- talet skedde en scenförändring och idag uttrycks ofta till och med en explicit vilja 

hos givare att påverka den politiska situationen i utvecklingsländer. Ett av skälen till denna 

utveckling är tron på att ett demokratiskt styrelseskick och en väl fungerande samhällsstyrning 

(på engelska vanligtvis uttryckt som good governance) gynnar den ekonomiska utvecklingen. En 

positiv ekonomisk utveckling är ett viktigt mål för biståndet som blir alltmer orienterat mot 

fattigdomsminskning. Denna utveckling har också inneburit att givare allt oftare sätter villkor för 

biståndet som innebär att mottagande länder aktivt ska arbeta för att implementera det politiska 

system som givarna förespråkar (Degnbol- Martinussen & Engberg- Pedersen 2003: 30). 

 

Politiskt bistånd, det vill säga bistånd som inriktas på att stödja en god samhällsutveckling och 

demokratisering, har alltså blivit allt vanligare. En intressant fråga för givare i relation till detta är 

vilka resultat det politiska biståndet har åstadkommit. Det vanligaste sättet för givare att ta reda 

på detta är att utvärdera de program och projekt man sjösatt. Somliga anser dock att givare saknar 

ett systematiskt tillvägagångssätt när man utvärderar politiskt bistånd. Det finns heller inte någon 

generellt accepterad metodologi för denna typ av utvärdering (Crawford & Kearton 2002: iv, 

Cracknell 2000: 29-30). Det politiska biståndet är fortfarande tämligen nytt och frågor som rör 

utvärdering och problem kring detta är därför både nya och relativt outforskade. Rebien (1996: 

82) menar att det akademiska intresset för utvärdering av bistånd precis har vaknat. Det är därför 

viktigt att uppmuntra vidare forskning på detta område för att förbättra teorier och metodologi 

kring utvärdering av bistånd.  
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1.1 Syfte och frågeställningar 

Denna uppsats har formen av en fallstudie där det övergripande intresset ligger i hur givare har 

utvärderat ett projekt inriktat mot god samhällsstyrning i Laos, Governance and Administrative 

Reform Project Luang Prabang (GPAR LP). Projektet drivs tillsammans av en bilateral (Swedish 

International Development Cooperation Agency- Sida) och en multilateral givare (United Nations 

Development Programme- UNDP). Sida och UNDP har genomfört varsin utvärdering av 

projektets första fas där man uttrycker skilda åsikter om vad projektet åstadkommit så här långt 

och hur man bör gå vidare i projektets andra fas. 

 

För att få ett intressant resultat med flera infallsvinklar kommer undersökningen att vara tredelad 

där respektive del styrs av en övergripande fråga. 

 

De tre övergripande frågorna jag kommer att ställa är: 

1). Hur har man utvärderat GPAR LP metodologiskt? 

2). Har den rådande kontexten påverkat hur man har utvärderat? 

3). Hur skulle en alternativ metodologi kunnat påverka utvärderingarnas resultat? 

 

Dessa tre frågor är sammanlänkade och kommer att mynna ut i en bred diskussion på flera nivåer 

om hur man har utvärderat politiskt bistånd i detta specifika fall. Detta ligger också i linje med 

min valda metod. Den första frågan kommer att besvaras genom en mer traditionell ansats medan 

fråga två och tre diskuteras utifrån en mer tolkande ansats. 

 

Den vanligaste metodologin när man utvärderar politiskt bistånd är den som generellt kallas för 

Conventional evaluation (CE). Detta sätt att utvärdera, enligt en mer traditionell positivistisk 

metodologi, är dock omdiskuterat framförallt på grund av vad som uppfattas som dess alltför 

rigida metod. Diskussionen handlar bland annat om huruvida det är möjligt att mäta politiskt 

bistånd med huvudsakligen kvantitativa metoder, siffror och tabeller.  

 

Crawford & Kearton (2002), bland andra, förespråkar i stället en variant av en alternativ 

metodologi: Participatory evaluation (PE). PE är enligt författarna en mer kvalitativ ansats där 

man menar att utvärderingen i sig kan bidra till den goda samhällsutveckling och demokratisering 

som givare hoppas uppnå med politiskt bistånd. Här handlar det om att behandla det man kallar 
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för stakeholders som aktiva subjekt istället för passiva objekt i utvärderingen, vilket man menar 

är fallet i CE.  

 

I sin enklaste definition är en stakeholder någon som har en insats i, eller på något sätt berörs av 

en insats. Generellt sett kan stakeholders sägas vara de som fattar beslut när det gäller 

administration och politik, de som styr den enhet som ska utvärderas, den personal som arbetar 

vid densamma samt de som på något sätt berörs av biståndet (Rebien 1996: 65). Stakeholders i 

utvärderingsfasen definieras av Estrella & Gaventa (1997) som alla de som är med och beslutar 

om vad ett projekt eller program borde åstadkomma och hur detta ska möjliggöras. Dessa kan 

vara exempelvis projekt- och/eller programpersonal på lokal, regional, nationell eller 

internationell nivå, statliga myndigheter, forskare, givare och mottagare (Estrella & Gaventa 

1997: 18).  

 

Utvärderingsansatser där stakeholders har en central roll kommer allt mer i fokus i litteratur som 

rör utvärdering av politiskt bistånd. Dessa ansatser är intressanta att undersöka närmare då de gör 

anspråk på att bidra till de demokratiseringsprocesser som givare hoppas uppnå med det politiska 

biståndet. 

 

Undersökningen kan komma att bidra till forskningen kring utvärdering av politiskt bistånd. Den 

kommer att redogöra för hur två stora givare har utvärderat politiskt bistånd i ett specifikt fall 

samt vilken betydelse den rådande kontexten har haft för de skilda resultat som presenteras i 

utvärderingarna. Resultaten kan också ge en fingervisning om vilket tillvägagångssätt vid 

utvärdering av politiskt bistånd som verkar fungera bäst i ett land/länder där förutsättningarna 

liknar de som råder i Laos. 

 

Undersökningens första del styrs av den övergripande frågan: Hur har man utvärderat GPAR 

LP metodologiskt? Utifrån teori har ett antal frågor utvunnits vilka kommer att användas för att 

ta reda på detta. Följande frågor kommer att ställas till det empiriska materialet: 

 

1. Vad har utvärderingen för mål och syfte? 

2. Vem utvärderar och vem initierar? 

3. Vad utvärderas? 
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4. När utförs utvärderingen? 

5. Hur utförs utvärderingen, vilken metod används? 

6. Vilken outcome/feedback har utvärderingen? 

7. Vem ställer frågorna?  

 

Den andra delen av undersökningen styrs av den övergripande frågan: Har den rådande 

kontexten påverkat hur man har utvärderat? I undersökningen görs en analys av hur 

stakeholders på plats i Laos har svarat på intervjufrågor. Dessa svar kommer att tolkas utifrån två 

frågor för att ta reda på vilken betydelse den rådande kontexten har haft för de skilda resultat som 

presenteras i utvärderingarna. 

 

Följande frågor kommer att ställas till intervjumaterialet i undersökningens andra del: 

 

1. Hur förhåller sig stakeholders till centrala begrepp i projektet såsom rättighetsperspektiv och 

god samhällsstyrning? 

 

2. Finns det något som tyder på förekomsten av dolda motiv hos stakeholders i projektet? 

 

Den tredje delen av undersökningen styrs av den övergripande frågan: Hur skulle en alternativ 

metodologi kunnat påverka utvärderingarnas resultat? Denna del kommer att fokusera på en 

diskussion om vilka resultat användandet av en alternativ metodologi vid utförandet av 

utvärderingarna hade kunnat generera. 

 

2. Metod och material 
Under februari och mars 2005 genomförde jag en fältstudie i Laos tillsammans med en 

studiekamrat för att undersöka GPAR LP projektet. Möjligheten att åka till Laos gavs genom 

stipendium, ett så kallat Minor Field Study som sponsras av Sida. Ursprungligen låg intresset på 

möjligheterna till demokratisering med hjälp av politiskt bistånd i ett land som Laos med dess 

speciella förutsättningar. Väl på plats i Laos väcktes dock mitt intresse för utvärdering av 

politiskt bistånd. Detta berodde främst på att det visade sig att Sida var missnöjda med den 

ursprungliga utvärderingen av Fas I som gjordes av UNDP och då beslutade att göra en separat 

utvärdering av samma fas en så kallad appraisal. Detta innebär helt enkelt att man har gjort en 
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uppföljande utvärdering som utförts utifrån Sidas riktlinjer. En intressant slutsats man kan dra 

redan vid en snabb överblick av de båda utvärderingarna är att de kommer fram till skilda 

resultat. Den ursprungliga utvärderingen som utfördes på uppdrag av UNDP är på det stora hela 

positiv till de framsteg som gjorts medan Sida: s utvärdering har en mycket mer kritisk ton. Man 

kritiserar också UNDP för att deras projektförslag inför Fas II av projektet saknar en tydlig 

rättighetsbaserad ansats, vilket innebär att allt bistånd ska baseras på de mänskliga rättigheterna. 

Dessa innefattar till exempel icke-diskriminering och inriktning på att bryta de strukturer av 

ojämnlikhet som orsakar fattigdom. Man ställer sig naturligtvis frågan vad denna bristande 

samsyn beror på.  

 

Denna uppsats har formen av en fallstudie där fallet utgörs av hur man har utvärderat politiskt 

bistånd och mitt empiriska material består av delvis strukturerade intervjuer och relevanta 

dokument, främst de båda utvärderingarna som ligger i fokus för undersökningen. Intervjuerna 

har gjorts med representanter för Sida, UNDP och den laotiska regeringen på både central nivå i 

huvudstaden Vientiane och lokal/provinsiell nivå i Luang Prabang.  

 

I uppsatsen kommer analys att göras både av intervjuer och relevanta dokument. Svaren på 

frågorna som ställs i undersökningens första del för att ta reda på vilken metodologi man använt 

sig av kommer att diskuteras i förhållande till vad som närmast kan beskrivas som renodlade 

idealtyper, eller typiserade abstraktioner, för Conventional evaluation och Participatory 

evaluation. Idealtyperna används här som analysinstrument mot vilka mina empiriska data (i 

form Sida: s och UNDP: s utvärderingsrapporter) kommer att ställas. Att arbeta på det här sättet 

ger mig en möjlighet att fånga in drag hos, eller gradera, i vilken utsträckning det undersökta 

samhällsfenomenet (utvärderingarna) liknar idealtypen det vill säga CE eller PE. I detta fall kan 

man också i viss mån påstå att man arbetar med två polära idealtyper, åtminstone inom ramen för 

utvärderingsteori. Egenskaper som kännetecknar de både utvärderingsansatserna kommer att 

lyftas fram i teoridelen för att sedan kategoriseras i idealtyperna. Detta kommer att ge mig en 

möjlighet att uttala mig om i vilken utsträckning de båda utvärderingarna som ligger i fokus för 

undersökningen faller främst under idealtypen för CE eller idealtypen för PE. Detta förfaringssätt 

kommer att tydliggöra huruvida utvärderingarna sinsemellan skiljer sig åt (Esaiasson, Gilljam, 

Oscarsson & Wängnerud 2002: 149-158). 
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Nedan följer en redogörelse för den metodologi som kommer att användas när jag sedan tolkar 

utvärderingarnas resultat och de intervjuer som genomförts på plats i Laos. 

 

2.1 Kvalitativ forskning 
Alvesson och Sköldberg förespråkar en kombination, eller en medelväg mellan, 

vetenskapsfilosofi och ett intresse för empiri i forskningen. Det som är avgörande för god 

forskning handlar, menar man, således inte främst om metodik och val av kvantitativa eller 

kvalitativa metoder utan snarare om ontologi och epistemologi. Författarna argumenterar för vad 

man kallar för reflektiv/reflexiv forskning. Forskningen kännetecknas i denna ansats av två 

grundelement: tolkning och reflektion. Tolkning innebär här att alla hänvisningar till empirin är 

resultatet av tolkning. Tolkningen blir således central för forskningsarbetet. Reflektion handlar 

om forskaren som person och den sociala kontext forskaren är präglad av, det vill säga samhället 

i sin helhet. Det handlar också om intellektuella och kulturella traditioner och vikten av språk och 

berättande i forskningssammanhang (Alvesson & Sköldberg 2000: 3-7). 

 

Tolkning och reflektion är centrala element i denna uppsats. Tolkning i uppsatsen innebär att jag 

kommer att söka efter vad en utsaga betyder, här främst i form av intervjusvar och 

utvärderingsdokument, i sitt sammanhang. I mitt fall tillkommer det ytterligare en dimension i 

och med den för mig främmande, komplicerade, laotiska kontexten som innebär att jag måste 

vara vaken på hur mina egna tolkningar påverkar mina resultat. Ett konkret exempel här är 

intervjuer som gjorts med laotiska tjänstemän där svaren på frågor av känslig politisk natur måste 

övervägas på flera sätt. Inte minst måste min egen ursprungliga tolkning av desamma ifrågasättas 

då jag bär med mig ett tungt bagage av förförståelse om den laotiska politiska kontexten som kan 

leda till felaktiga tolkningar inledningsvis. 

 

Kvalitet i tolkningen uppnås genom en systematisk reflektion över materialet på olika nivåer. 

Reflektion kan då definieras som kritisk självprövning genom prövning av de egna tolkningarna 

av det empiriska materialet. Detta synsätt innebär att det empiriska materialet, det vill säga 

tolkningar som hänvisar till ”verkligheten”, fortfarande är viktigt men medför vikten av ett 

noggrant och reflektivt arbetssätt där betydelsen av det empiriska materialet på ett grundligt sätt 

övervägs innan uttalanden görs om ”verkligheten” (Alvesson & Sköldberg 2000: 7).  
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För metodarbetet innebär detta att man, inför insikten om de stora svårigheter som omgärdar 

tolkningar av den ”objektiva verkligheten”, istället fokuserar på tolkning och reflektion kring det 

empiriska materialet. Reflexiv tolkning är den samlingsterm som författarna använder sig av 

vilket innefattar och innebär reflektion över olika tolkningsskikt. Dessa tolkningsskikt består av 

empirinära (empirihantering), hermeneutiska (tolkning), ideologikritiska (kritisk tolkning) och 

postmodernistiska (språkreflektion) riktningar. Utrymmet här tillåter inte en genomförligare 

genomgång av dessa riktningar (empirihantering och hermeneutik diskuteras dock mer ingående i 

andra avsnitt av uppsatsen) men det väsentliga här är rörelsen mellan de olika tolkningsskikten 

och en ständig sådan för att ge tolkningen av det empiriska materialet en så pass meningsfull 

innebörd som möjligt. Tolkningen innebär därför att det inte finns några givna eller odiskutabla 

regler och istället blir forskarens omdöme och intuition centrala inslag i forskningen (Alvesson & 

Sköldberg 2000: 248).  

 

Författarna vill med den reflexiva tolkningen peka på att bredd och variation i det reflektiva 

arbetet är viktigt. När forskningen genomförs kommer den att glida mellan två eller flera av 

nivåerna vilket man också menar gäller för i princip all kvalitativ forskning som är genomförd på 

ett noggrant sätt. Reflektion äger rum när de olika tolkningsskikten ställs mot varandra. En av 

huvudpoängerna här är att alla skikten tas på allvar utan att något av dem betraktas som 

överlägset eller får dominera de övriga. Alvesson och Sköldberg påpekar samtidigt att en 

forskares tolkningsrepertoar medför att en typ av tolkningar troligtvis kommer att dominera mer 

än andra (Alvesson & Sköldberg 2000: 249-250). Detta stämmer naturligtvis men insikten om 

detta gör samtidigt att jag i mina analyser kommer att försöka vara mer uppmärksam på 

alternativa tolkningar. 

 

Metateori, författarna tänker då främst på kritisk teori och postmodernism, underlättar dels 

reflektion och dels kreativitet i gränsen mellan empiri och tolkning på två sätt. Detta genom att 

ställa frågor om vad som kan tänkas ligga bakom preliminära tolkningar som görs av det 

empiriska materialet. Metateorierna bidrar också med alternativa utgångspunkter gällande 

tänkandet och dess förhållande till vad som produceras empiriskt. Detta medför att de empiriska 

tolkningarnas riktighet blir ifrågasatta och mindre självklara (Alvesson & Sköldberg 2000: 253-

254). 
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Empiri ges betydelse i den mån att den kan stimulera idéer och teori. Empiri kan också tydliggöra 

teori och ge en indikation på dess riktighet. Empiri kan enligt detta synsätt däremot inte verifiera 

eller falsifiera teori (Alvesson & Sköldberg 2000: 275). 

 

Att arbeta utifrån detta sätt är passande för del två av min undersökning där jag kommer att 

försöka tolka innebörden i de intervjuades utsagor för att ta reda på vilken betydelse den rådande 

kontexten har haft för utvärdering av politiskt bistånd i detta fall. I den sista delen av 

undersökningen där jag försöker ta reda på hur en alternativ metodologi för utvärdering skulle ha 

kunnat påverka utvärderingarnas resultat kommer också detta arbetssätt att vara värdefullt.  

 

Jag gör inga anspråk på att fullständigt behärska de olika tolkningsskikten i metodologin ovan. 

Det handlar här främst att metodologin medför en insikt och medvetenhet i metodarbetet som 

förhoppningsvis kan göra mina analyser mer värdefulla i slutändan. 

 

Ovanstående diskussion för oss också in på frågor som rör validitet och reliabilitet i 

undersökningen. När det gäller validitet i en fallstudie kan denna uppnås genom att man vid 

intervjuer försäkrat sig om att man tolkat informationen korrekt (se s. 14-17). Utöver detta är det 

bra att låta kollegor se över och kommentera de resultat man kommer fram till samt att man 

försöker att klart och tydligt redogöra för sin förförståelse och teoretiska utgångspunkter 

(Merriam 1994: 174-188).  

 

Reliabiliteten kan stärkas genom att man redogör för de utgångspunkter och det teoretiska 

perspektiv som styrt undersökningen samt genom att man i detalj beskriver hur man genomfört 

varje steg i studiens olika moment (Merriam 1994: 174-188).  

 

När det gäller denna studie är mitt mål att uppfylla samtliga av dessa kriterier. Jag och Claes 

Nilsson befann oss i Laos under en period av sex veckor och vi har ingående diskuterat både den 

information vi samlat in och de resultat vi kommit fram till på varsitt håll. Utöver detta är mitt 

mål att i detalj beskriva hur varje steg i studiens olika moment har genomförts.  

 

Denna uppsats har formen av en fallstudie där fallet utgörs av hur man har utvärderat politiskt 

bistånd. Detta innebär att jag genom att studera hur ett politiskt biståndsprojekt i Laos har 
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utvärderats vill säga något både om svårigheter vid utvärdering av politiskt bistånd och om det 

finns alternativa sätt att utvärdera som skulle kunna generera annorlunda resultat. Otaliga 

diskussioner har förts om huruvida det är möjligt att generalisera utifrån en enskild fallstudie. När 

det gäller tillämpning av teori menar Alvesson & Sköldberg att man istället för att fråga sig om 

en teoretisk utsaga är sann eller falsk bör fråga sig när den kan sägas vara gällande. Under arbetet 

med det aktuella fallet kopplar man kontinuerligt teori med empiri och empiri med teori, det vill 

säga att ett nära samspel äger rum mellan empiriska fakta och teori. Utifrån detta samspel kan 

sedan diskussioner föras om i vilken grad det enskilda fallet kan vara tillämpbart även på andra 

fall (Alvesson & Sköldberg 1994: 30-35). 

 

Min förhoppning är att resultaten i denna undersökning kan bidra till forskningen kring 

utvärdering av politiskt bistånd. Detta genom att försöka peka på omständigheter som varit 

speciella för detta fall och också diskutera vilka fördelar som användandet av en alternativ 

metodologi i utförandet av utvärderingarna hade kunnat medföra. Varje fall av utvärdering av 

politiskt bistånd är ofrånkomligen unikt. Trots detta kommer förhoppningsvis min undersökning 

att peka på vissa faktorer som kan ha relevans för andra fall av hur man utvärderar politiskt 

bistånd. 

 

2.2 Bakgrund GPAR 

Jag kommer nu att ge en beskrivning av det projekt som undersöktes på plats i Laos. Det är de 

utvärderingar som gjorts av UNDP respektive Sida i slutet av den första fasen av detta projekt 

som kommer att undersökas senare i undersökningen. 

 

Laos regering har fastslagit som en övergripande målsättning att man ska lämna den grupp av 

länder som av FN räknas som Least Developed Countries till och med år 2020. Därför har man i 

samarbete med UNDP sjösatt The Governance and Public Administration Reform (GPAR) i 

Laos. Den första fasen av UNDP GPAR- projektet ägde rum från september 1997 till december 

2000. Den huvudsakliga motiveringen för GPAR- projektet var att den laotiska regeringen 

tidigare hade haft stora svårigheter med att komma tillrätta med ineffektivitet och orättvisor som 

uppstod i samband med tillhandahållandet av och kvalitén på den offentliga servicen (Evaluation 

of Governance and Public Administration Reform Project (Phase I) 2004: passim ii-5).  
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GPAR Luang Prabang (GPAR LP) är det första reforminitiativet av offentlig administration på 

provinsnivå och är en del av det paket av reformaktiviteter som ska genomföras på central, 

provinsiell och lokal nivå och som utvecklats av GPAR- central. GPAR- central är den styrande 

enheten för det nationella GPAR- programmet som innefattar en rad insatser. GPAR LP är 

således ett projekt inom ramen för GPAR- programmet. De reformer som genomförs ligger också 

i linje med den laotiska regeringens policy när det gäller decentralisering, det vill säga 

förflyttandet av makt och ansvar från central till lokal nivå. Man använder sig av vad man kallar 

för en ”two phase approach” i genomförandet av dessa reformer där Fas I inriktar sig på att skapa 

grundläggande kapacitet för att man i Fas II ska kunna implementera de reformer som ingår i 

projektet. GPAR LP innefattar också ett kompletterande initiativ: United Nations Volunteer 

(UNV).  

 

UNV är en systerorganisation till UNDP och har fattigdomsminskning som främsta mål. Detta 

vill man nå genom deltagande på gräsrotsnivå. Man arbetar utifrån vad man kallar deltagande 

planering vilket innebär att man låter dem man kallar för stakeholders identifiera och prioritera 

sina behov. Man arbetar ute i byarna där information samlas in med hjälp av berörda människor 

vilket ger dem en känsla av ägarskap till projektet och gör att möjligheterna till hållbarhet ökar. 

Hållbarhet innebär här möjligheterna till att få till stånd en varaktig förändring till det bättre när 

det gäller exempelvis sanitet. Man anordnar workshops och söker upp de olika problemens rötter, 

som till exempel dåligt vatten som i sin tur orsakar diarré. Sedan lägger man upp en plan för hur 

man ska kunna lösa problemet. UNV arbetar precis som UNDP tillsammans med regeringen med 

kapacitetsbyggnad men enbart på lokal nivå. Viktiga ledord för UNV i deras arbete är till 

exempel insyn, decentralisering, jämlikhet och beslut genom konsensus. Utvecklingen ska 

komma genom deltagande (Intervju med Than Nyunt Project Coordinator, Nisha Tiwari Sharma 

Poverty Reduction Specialist och Anil Adhikary Participatory Planning Adviser för UNV/UNDP 

23/2-2005). Viktigt att komma ihåg när det gäller UNV: s arbete är att man jobbar på en mycket 

basal nivå. Man jobbar med små grepp där man börjar med att förklara varför en förändring är 

nödvändig för att sedan visa att små förändringar krävs för att nå förbättringar. UNV personalen 

kan vandra i sju timmar för att nå en by i bergen vilket säger en hel del om svårigheterna i deras 

arbete (Intervju med Nisha Tiwari Sharma Poverty Reduction Specialist och Anil Adhikary 

Participatory Planning Adviser för UNV/UNDP 4/3-2005). 
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Som framgått var målet med den första fasen av projektet att hjälpa den laotiska regeringen med 

att höja kapaciteten hos den offentliga administrationen. Man skulle på så vis skapa en 

grundförutsättning för att kunna implementera reformer som i förlängningen ska leda till en 

förbättrad samhällsstyrning i Laos (Evaluation of Governance and Public Administration Reform 

Project (Phase I) 2004: 3).  

 

Innebörden av begreppet god samhällsstyrning (good governance) är något otydligt vilket enligt 

Crawford till stor del beror på att det är relativt nytt. Begreppet kan tolkas på två olika sätt. I den 

ena tolkningen ligger fokus på hur den offentliga administrationen sköts samt institutionell 

utveckling. Till detta kopplas också åtgärder som syftar till att stärka den interna kapaciteten och 

effektiviteten hos de utförande institutionerna. Den andra tolkningen av begreppet är bredare och 

lägger större vikt vid demokratiska aspekter som öppenhet, pålitlighet och insyn i statliga 

institutioner. Man kan förespråka en effektiv offentlig administration oberoende av hur den 

politiska regimen ser ut, demokratisk eller inte. Den bredare tolkningen ligger närmare olika 

aspekter av demokratisering och här är man intresserad av att stärka inte bara interna utan även 

externa aspekter till exempel politisk pålitlighet hos regeringen (Crawford 2001: 22-23).  

 

Sida har från att i början av 90- talet legat nära den förra tolkningen rört sig alltmer mot den 

bredare definitionen av begreppet. Sida: s definition av good governance ligger sorterat under det 

mer övergripande temat democratic governance som innefattar demokratisering, mänskliga 

rättigheter och deltagande i demokratisk samhällsstyrning. Man betonar också att detta ska 

genomsyras av en ständig fokus på rättssamhället (Digging Deeper 2003: 8). Projekt som har god 

samhällsstyrning som mål inriktar sig på ansvar, öppenhet, pålitlighet och insyn i de offentliga 

myndigheterna. Man förespråkar också decentralisering som ett sätt att nå ökat deltagande. God 

samhällstyrning innefattar också bland annat förbättrad finans- och budgetstyrning, revision och 

statistik. Följande citat är relevant dels för att det förklarar hur Sida tolkar begreppet, dels för att 

visa hur komplext begreppet är i sig:  

   

”In the Swedish conception good governance is concerned with the exercise of executive 
power on the basis of the rule of the law, responsibility, openness, integrity and 
efficiency. It also embraces the accountability and transparency of public authorities and 
citizens. Key institutions of good governance include a democratic constitution and 
elected government, parliament, a central bank, national and local authorities, an 
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independent judiciary, an independent mass media, and an active civil society.” (Digging 
Deeper 03: 27) 

 

På svenska används vanligen uttrycket god samhällsstyrning när man talar om good governance, 

denna översättning används av till exempel Sida och UNDP1  

 

Det finns också en rad normativa frågor kring denna typ av biståndsfrågor som rör exempelvis 

huruvida en extern intervention kan betraktas som legitim eller inte, det vill säga om givare har 

några dolda motiv, på engelska vanligtvis uttryckt som ”hidden agenda”, eller är ärligt 

intresserade av en demokratisering i mottagarlandet. Dolda motiv innebär att man egentligen har 

andra eller ytterligare långsiktiga mål utöver demokratisering. Det kan här röra sig om till 

exempel investeringar i företag eller rätten till gruvdrift (Crawford 2001: 31,35). Naturligtvis kan 

även mottagare av bistånd ha dolda motiv. 

 

Fas I av GPAR LP startade i januari 2002 och skulle ursprungligen ha avslutats sent 2004 (i 

själva verket kom Fas I att avslutas under sommaren 2005). Det långsiktiga målet med GPAR LP 

är enligt utvärderingsrapporten: 

 

”…to assist the local administration authorities in the design and implementation of 
a better governance system featuring accountability, predictability, sound public 
sector management, optimized service delivery, participation and transparency, in 
order to provide cost-effective service to the public.” (Evaluation of Governance 
and Public Administration Reform Project (Phase I) 2004: 5) 
 

Ett mer direkt fokus i Fas I har legat på att utveckla och göra management kapaciteten hållbar för 

att på så sätt förbereda för reformer på provinsnivå. Incitamentet till denna ansats var att en 

förstärkning av kapaciteten under denna fas skulle lägga grunden för mer omfattande reformer 

(Evaluation of Governance and Public Administration Reform Project (Phase I) 2004: 3). 

 

I Fas I av GPAR LP inriktade man sig alltså på att stödja utvecklandet och införandet av 

nödvändig kapacitet som krävs för att kunna genomföra de reformer som syftar till god 

samhällsstyrning och offentlig administration. Detta skulle ske i utvalda pilotdepartement på 

                                                 
1 http://www.sida.se/Sida/jsp/polopoly.jsp?d=193&a=4533, 
http://www.fi.undp.dk/event.asp?Article_id=1496&Category_Id=Events  
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provins- och distriktsnivå. Projektet guidades av Leading Committee for Public Administration 

Reform Luang Prabang. Projektet leddes av en National Project Director (NPD) som är chef för 

kabinettet i Office of the Governor i Luang Prabang. NPD har hjälp av en National Project 

Manager (NPM) samt rådgivare som är involverade i projektet under längre eller kortare 

tidsperioder. Projektgruppen hade ett nära samarbete med bland andra GPAR- central och UNDP 

(Evaluation of Governance and Public Administration Reform Project (Phase I) 2004: 3-5). 

 

Sida skriver i sin Decision- contribution från 2001 att GPAR- projektet inte kommer att kunna 

förändra Laos politiska struktur. Man menar dock att projektet gradvis kommer att förbättra 

pålitlighet, insyn i beslutsfattande samt skapa ett system där människor är informerade om vad 

som händer inom den offentliga servicen (Decision- contribution 2001: 12 ) Sida ansåg att 

GPAR- projektet verkade tillräckligt lovande för att man skulle gå in och finansiera projektet.  

 

När det gäller GPAR LP projektet är UNDP den genomförande organisationen medan Sida har en 

mer begränsad roll än när det gäller bilateralt bistånd. Sida är med vid återkommande möten och 

kommer med kommentarer om projektet samt gör då och då kontroller ute i provinserna. Sida 

stöder GPAR främst utifrån sin landsstrategi för Laos som bygger på den laotiska regeringens 

fattigdomsstrategi där man bland annat vill arbeta för god samhällsstyrning (Intervju med 

Marianne Tegman, Sidas Programhandläggare för GPAR LP 7/2- 05). 

 

När det gäller finansieringen av GPAR LP står Sida för cirka 90 % av budgeten och UNDP för 

resterande. Pengar sätts in på UNDP: s konto och ”droppas” sedan ner i projektet utifrån en 

godkänd budget som har fastställts på återkommande möten mellan de tre parterna. 

Återkommande revisioner görs vilket gör att kontrollen över pengaflöden i projektet anses vara 

bra (Intervju med Brian Holford, Resident Process Advisor för UNDP 8/2- 05). 

 

2.3 Dokument- utvärdering av GPAR LP 

I fokus för den kommande första delen av min undersökning ligger två utvärderingsrapporter som 

gjorts av UNDP respektive Sida av Fas I av GPAR Luang Prabang projektet (GPAR LP) som är 

en del av GPAR- programmet.  
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Den första utvärderingen, Evaluation of Governance and Public Administration Reform Project 

(Phase I) – Luang Prabang, LAO PDR, var färdig i augusti 2004 och utfördes på uppdrag av 

UNDP. Målen med utvärderingen var flerfaldiga, dels ville man ta reda på vad som åstadkommits 

under projektets första fas, dels ville man veta vilka lärdomar som dragits och vilka möjligheter 

och utmaningar som förelåg inför förberedandet av Fas II i projektet. Utvärderingen utfördes av 

två externa internationella konsulter. För att uppnå krav på validitet när det gällde arbetet som 

utfördes och resultaten som presenterades använde man sig av triangulering i betydelsen att man 

tog in information från olika stakeholders. Man ville ha externa synpunkter på vad som presterats 

och vilka utmaningar som fanns. 

 

Den andra utvärderingen, The Right Road to Reforms? Evaluation of GPAR Luang Prabang 

Phase II (Lao PDR) kom ut i februari 2005 som ett resultat av att Sida ansåg att den ursprungliga 

utvärderingen i stora delar saknade en rättighetsbaserad ansats. Detta är något som både UNDP 

och den svenska regeringen har inskrivet i sina respektive policies för biståndssamarbete (The 

Right Road to Reforms? Evaluation of GPAR Luang Prabang Phase II (Lao PDR) 2004: 12). 

Utvärderingen utfördes även denna gång av två externa konsulter. 

 

2.4 Intervjuer 
Meningen med den kvalitativa forskningsintervjun är att försöka skapa en förståelse för hur 

världen uppfattas av subjektet, den intervjuade. Intresset ligger i att ta reda på innebörden av 

människors upplevelser. Det finns ingen färdig guide som visar hur intervjuer ska gå till. Istället 

kan man betrakta intervjumetoden som ett hantverk där den skicklige kan utveckla proceduren till 

konst. Intervjuns uppbyggnad ligger nära den vardagliga konversationen men innehåller en 

särskild teknik och ansats i sättet att ställa frågor på. Tekniskt sett är forskningsintervjun 

semistrukturerad vilket innebär att det inte är en helt öppen konversation men heller inte en 

välstrukturerad utfrågning. Intervjun utgår ifrån en intervjuguide som fokuserar på olika teman 

och förslag till frågor (Kvale 1996: 1, 13, 27). Intervjuer innehåller drag av öppenhet och 

flexibilitet vilket kräver att man som intervjuare är väl förberedd och besitter en viss kompetens i 

fråga om intervjusituationen. Att vara väl förberedd, det vill säga inläst på området man är 

intresserad av spelar en viktig roll för intervjun. Har man inte denna kunskap är det svårt både för 

forskaren och för läsaren att veta om den kunskap som intervjun gett är ny eller inte och därmed 
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avgöra viket vetenskapligt bidrag som undersökningen ger. Kunskap om ämnet man undersöker 

är en förutsättning för att man ska kunna ställa frågor som är relevanta. Denna kunskap nås inte 

enbart genom relevant litteratur. Kunskap om den lokala kulturen, språket och rådande 

maktstrukturer hjälper till att göra intervjuaren förberedd på vad den intervjuade kommer att tala 

om (Kvale 1996: 95-96).  

 

Reliabilitet i transkriberingen av intervjun uppnås enklast genom att två personer tolkar och 

transkriberar intervjumaterialet på samma sätt. Validitet i transkriberingen av en intervju är 

svårare att uppnå än reliabiliteten. En del av problemet ligger i att man omvandlar det talade 

språket till det skrivna, det är inte en exakt beskrivning av ”verkligheten” vid intervjutillfället 

utan snarare en tolkad konstruktion av densamma därför gäller det att vara noggrann och 

uppmärksam vid transkriberingen (Kvale 1996: 163-166). Validitet och reliabilitet i 

intervjumaterialet uppnås delvis genom att man som intervjuare ser till att man uppfattat 

respondenten rätt vid de tillfällen då eventuella oklarheter uppstår. Vi utnyttjade därför 

möjligheten att komma tillbaks för uppföljningsintervjuer med sex olika respondenter.  

 

Jag och min kollega Claes Nilsson utförde 16 intervjuer på plats i Laos. Samtliga respondenter 

var på ett eller annat sätt stakeholders i GPAR/GPAR LP. Innan vi åkte till Laos hade vi tagit en 

initial kontakt med nyckelpersoner på Sida och UNDP där vi förklarade vad vi var intresserade 

av, samt frågade om de kunde ställa upp för intervju. Vi fick ursprungligen tag på dessa personer 

genom Sida: s huvudkontor i Stockholm. Via dessa personer och intervjuer öppnades dörrar in i 

projektet och till andra respondenter. Den så kallade snöbollsmetoden användes inte avsiktligt 

men blev till en naturlig del i vår undersökning då vi flera gånger blev rekommenderade att ta 

kontakt med personer som kunde vara av intresse för vår undersökning. Snöbollsmetoden är ett 

vanligt tillvägagångssätt i sammanställningen av en population som dock medför en risk att den 

som intervjuar i slutändan bara har intervjuer med personer som uttrycker sinsemellan liknande 

åsikter (Devine i Marsh & Stoker 2002: 205). Med detta i åtanke försökte vi genomföra intervjuer 

med stakeholders från olika parter i projektet, något som vi också lyckades med. Detta var viktigt 

inte minst med tanke på att flera respondenter uttryckte vitt skilda åsikter i vissa frågor. En bred 

representativitet medför flera fördelar bland annat att det blir lättare att uttala sig om 

respondenters eventuella bakomliggande motiv i olika frågor (Alvesson & Sköldberg 2000: 262, 

Yin 1994: 84). 
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Ingen av oss hade någon tidigare erfarenhet av att göra intervjuer vilket gjorde att en viss 

nervositet uppstod inledningsvis. Vi var dock medvetna om detta och den första intervjun gjordes 

på svenska vilket underlättade. Vi hade också förberett oss genom att läsa in oss på litteratur som 

rör intervjuer för att kunna utföra intervjuerna på ett så proffsigt sätt som möjligt utan tidigare 

erfarenhet. Efterhand uppfattade vi det som att vi blev mer säkra på intervjusituationen och 

intervjuerna blev också bättre. De eventuella misstag vi kan ha gjort inledningsvis rättades till 

genom att vi intervjuade de två första respondenterna vid flera tillfällen (detta gjordes dock 

framförallt för att det ideligen uppstod nya frågor som vi ville ha svar på). Vid intervjuerna 

använde vi oss av en intervjuguide där vi sammanställt frågor som vi på förhand var intresserade 

av. Vi använde oss av semistrukturerade frågor vilket innebär att frågorna var relativt öppet 

ställda för att lämna utrymme för respondenterna att själva utveckla sina svar.  

 

Genom en lång tids förberedelse och en viss tids anpassning på plats i Laos före den första 

intervjun kände vi att våra kunskaper på området var relativt bra. Detta medförde också att vi 

under intervjuerna kunde komma med relevanta följdfrågor då sådana uppstod. Att vara två som 

intervjuar kan ha både för- och nackdelar. En nackdel kan vara att respondenten känner sig 

underlägsen och blir störd av den ”två mot en” situation som uppstår. För att minska effekterna 

av detta försökte vi under intervjuerna att dela upp det på så sätt att en av oss intog en passiv, 

lyssnande roll medan den andra ställde frågor för att på så sätt nå en konversation mellan två 

personer. Fördelen med detta var också att den som intervjuade kunde koncentrera sig på själva 

samtalet medan den passiva kunde koncentrera sig på att skriva ner minnesanteckningar. De 

flesta intervjuer spelades in med bandspelare. Vid dessa tillfällen frågade vi respondenten om 

tillåtelse till detta och ingen av de tillfrågade bad om att få bli intervjuad utan bandspelare. Vid de 

tillfällen vi intervjuade laotiska tjänstemän (tre tillfällen) valde vi att utföra intervjuerna utan 

bandspelare. Skälet till detta var att vi bedömde att bandspelaren skulle kunna inverka negativt på 

intervjuerna. Detta beslut fattades efter inrådan från givare som menade bandspelaren troligtvis 

skulle vara ett störningsmoment och de flesta skulle troligtvis säga nej. Detta beror till stor del på 

den känsliga politiska kontexten i Laos i kombination med våra frågor som ibland gick in på 

politiskt känsliga områden. Vi ville därför inte riskera att någon skulle bli misstänksam eller 

orolig och inta försvarsposition redan från början av intervjun.  
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I regel transkriberade vi intervjuerna samma dag som de gjorts för att kunna reflektera över 

materialet med intervjun färsk i minnet. De gånger transkriberingen inte gjordes samma dag 

berodde det helt enkelt på att tiden inte räckte till. Transkribering är ett mödosamt arbete och tog 

i regel fyra till fem timmar per intervju. Vi valde att inte transkribera ordagrant dels på grund av 

att det tar väldigt lång tid men också för att vi inte ansåg att det var nödvändigt. Istället gick vi 

igenom de inspelade intervjuerna mening för mening och sammanfattade därefter den 

information som vi ansåg relevant för det vi var intresserade av. Den stora fördelen med detta 

arbete var att vi hade möjlighet att diskutera vad som sades och resonera med varandra vid de 

tillfällen oklarheter uppstod. Vid ett par tillfällen kunde vi inte gemensamt reda ut vad som sagts 

eller vad den intervjuade menade och vid dessa tillfällen noterades detta och togs upp vid ett 

senare intervjutillfälle. En annan fördel med de inspelade intervjuerna är att de ger mig en 

möjlighet att gå tillbaka till banden för direkta citat. 

 

2.5 Metod och metodologi i utvärdering 
Jag kommer här att föra en diskussion om metod och metodologi eftersom dessa begrepp är 

viktiga att tydliggöra för att förstå de skillnader som finns i de båda sätten att utvärdera som 

undersöks i denna uppsats. Conventional evaluation och Participatory evaluation är att betrakta 

som metodologier, en form av teoretiska referensramar för utvärdering. Metod är 

tillvägagångssättet i utförandet av utvärdering men är för den delen inte oavhängig metodologin. 

Debatten om den så kallade dikotomin mellan kvalitativ och kvantitativ metod är idag förlegad 

enligt många och istället förespråkar allt fler en kombination av kvalitativa och kvantitativa 

metoder i forskning likväl som utvärdering.  

 

Vissa breda distinktioner kan göras mellan kvalitativ och kvantitativ metod. Kvalitativ metod är 

som tidigare nämnts inriktad på observationer genom exempelvis intervjuer eller 

gruppdiskussioner. Kvantitativ metod innebär att man främst använder sig av olika statistiska 

tekniker för att analysera data, till exempel enkätsvar. Kvalitativ metod innebär oftast analys av 

få fall och kvantitativ metod oftast analys av många fall (Marsh & Stoker 2002: 15). 

 

På ett generellt plan kan man koppla kvalitativa och kvantitativa metoder till olika ansatser inom 

statsvetenskapen av förhållandevis logiska anledningar. Tolkande ansatser tenderar att använda 
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sig av kvalitativ metod då man är intresserad av data som kan avslöja hur människor uppfattar, 

förstår och tolkar politiken och omvärlden. Positivistiska ansatser använder sig istället oftast av 

kvantitativ metod då det är mer troligt att den kommer att producera data som kan användas till 

att testa teorier som bygger på generalisering (Marsh & Stoker 2002: 15). 

 

De flesta empiriska forskare idag menar att det finns plats för både kvalitativ och kvantitativ 

forskning inom samhällsvetenskapen och att en kombination av metoderna kan leda till fördelar 

som inte kan fås vid en strikt åtskillnad. Detta innebär dock inte att metoderna kan användas efter 

eget tycke och smak. Det är den specifika forskningsuppgiften som måste styra vilken av de båda 

ansatserna som är bäst lämpad (Read & Marsh i Marsh & Stoker 2002: 231). Detsamma kan 

sägas gälla när det gäller metodanvändning inom utvärdering. Fitzpatrick, Sanders & Worthen 

(2004: 147) understryker vikten av att särskilja olika ansatser av deltagande utvärdering 

(exempelvis PE) och kvalitativa metoder som används för datainsamling. I deltagarorienterade 

ansatser förekommer både kvantitativa och kvalitativa metoder. Man menar dock att 

deltagarorienterad utvärdering har större användning för kvalitativa metoder än exempelvis 

målstyrda utvärderingar. 

 

Det går naturligtvis att höja abstraktionsnivån på denna diskussion ett snäpp och därmed komma 

in på filosofiska skillnader som i förlängningen också har en koppling till metod inom 

utvärderingsteori. Precis som för samhällsvetenskaperna finns det inte heller för utvärderingsteori 

någon universellt accepterad allmängiltig filosofi om vilken grundposition som är den riktiga. 

Fitzpatrick, Sanders & Worthen (2004: 60-61) refererar till House när de talar om epistemologins 

betydelse för utvärdering. Synen man har på epistemologi kommer också att påverka vilken 

utvärderingsansats man väljer, objektivism eller subjektivism. Enligt House innebär objektivism 

ett antagande om att informationen som utvärderingen ger kan vara ”vetenskapligt objektiv”. 

Detta innebär också en uppfattning att olika analystekniker och datainsamling kommer ge resultat 

som kan verifieras och reproduceras av någon annan som använder sig av samma tekniker. Hos 

subjektivismen antas kunskapen vara underförstådd snarare än explicit och erfarenhet snarare än 

vetenskaplig metod är basen för validitet. Validiteten hos subjektivistisk utvärdering beror 

således på utvärderarens skicklighet, bakgrund och iakttagelseförmåga. Genom detta kan inte 

resultaten hos utvärderingen vara reproducerbara på samma sätt som antas hos objektivismen. 
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Diskussionen ovan visar på komplexiteten som omgärdar utvärderingsteori. Utvärdering och 

forskning är två olika sysslor men frågor som rör ontologi och epistemologi är lika 

grundläggande för utvärderingsteori som för vetenskapsteori. Utvärdering är således inte 

vetenskap i sig men lutar sig likväl mot olika filosofiska grundpositioner. Karlsson refererar till 

Sandahl (1991) när han skriver att utvärdering och forskning har beröringspunkter framförallt i de 

fall när man i utvärderingen presenterar orsaker till problem och områden som kan vara tänkbara 

för åtgärder (Karlsson 1995: 54). 

 

Min egen metod är som tidigare redovisats i första hand tolkande samt anknyter primärt också till 

kvalitativ metod. Poängen är dock att frågan om användandet av kvantitativa eller kvalitativa 

metoder inte står i centrum för den tolkande/reflektiva metod jag använder mig av. Det är i 

tolkningen av data, kvalitativa eller kvantitativa, jag kommer att försöka ge det empiriska 

materialet mening i den kommande undersökningen.  

 

Den första delen av undersökningen kommer att besvaras utifrån en mer traditionell ansats där 

två idealtyper, CE och PE, ställs mot varandra medan del två och tre av undersökningen kommer 

att präglas av en mer tolkande ansats.  

 

3. Teori och tidigare forskning 
Detta kapitel kommer för tydlighetens skull att gå från det allmänna till det mer specifika. 

Kapitlet inleds med en generell beskrivning av utvärdering, dess användning och historia. Efter 

detta följer en genomgång av utvärdering och dess användning och betydelse för politiskt bistånd. 

Jag kommer slutligen att närmare beskriva de två metodologierna för utvärdering av politiskt 

bistånd som fokus ligger på i denna uppsats: Conventional evaluation (CE) och Participatory 

evaluation (PE). Denna teoretiska genomgång kommer sedan att vara underlag för den 

efterföljande undersökningen. 

 

3.1 Utvärdering 
Utvärdering av den offentliga sektorn är inget nytt fenomen och utfördes redan för 4000 år sedan 

i Kina. Sedan 1960- talet har utvärdering också varit ett sätt att undersöka resultaten av mänsklig 

planering i demokratiska stater. Tanken är att utvärderingen ska ge svar på vilka konsekvenser 
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och eventuella sidoeffekter som är resultatet av sådan planering. Dessa resultat ska sedan ge 

information och feedback till den offentliga sektorn. Utvärdering som sådan har blivit ett stående 

inslag hos många institutioner och används av exempelvis departement och vid offentliga 

utredningar. Utvärderingens värde har dock blivit ifrågasatt, kritiken har bland annat gällt 

metodologisk kvalitet, innehåll, användning och relevans. Utvärderingar är kostsamma och dess 

förtjänster i förhållande till kostnad har också ifrågasatts. Kritiken har besvarats genom 

utvecklande av nya metoder för användandet av utvärderingar i frågor som rör politiska och 

administrativa beslutsfattande processer (Vedung 1997: xvii, Fitzpatrick, Sanders & Worthen 

2004: 31, 36, Cracknell 2000: 27-28). Evert Vedung definierar begreppet utvärdering på följande 

sätt: 

 

”Evaluation = df. Careful retrospective assessment of the merit, worth, and value of 
administration, output, and outcome of government interventions, which is intended 
to play a role in future, practical action situations” (Vedung 1997: 3) 

 

En avgränsning som är viktig att poängtera när det gäller just denna definition är att den är 

begränsad till utvärdering av statlig intervention. Med statlig intervention menas planerad politisk 

eller administrativ samhällelig förändring som offentlig service, offentliga policies eller 

offentliga program. Det kan då gälla exempelvis välfärd, hälsa eller ekonomisk utveckling. 

Denna definition av begreppet innefattar också utrikespolitiken (Vedung 1997: 3). GPAR LP 

projektet som ligger i fokus för denna uppsats syftar till att uppnå administrativ förändring i Laos 

och är en processorienterad intervention. Detta innebär att interventionen är riktad mot den 

offentliga administrationen och dess organisation och funktioner (Vedung 1997: 3). 

Administrativ reform kan handla om till exempel decentralisering, förändring av budgetsystem, 

förändringar i lokal administration och andra processer som rör institutionsbyggande.  

 

Den offentliga administrationen betraktas ofta som ett system där man i dess enklaste form talar 

om input, conversion (eller det som pågår inom ett verksamhetsområde) och output. Conversion, 

bearbetning, kan ske inom en separat myndighet men det kan också röra sig om samarbete mellan 

och inom flera instanser på olika nivåer från global till kommunal nivå. Input kommer från 

omgivningen, oftast från regeringsnivå. I GPAR LP kommer input från regeringen i samarbete 

med givare, det vill säga Sida och UNDP. Denna input kan vara i form av ekonomiskt stöd med 

vissa förbehåll, skrivna instruktioner, tillsatt personal eller muntligt stöd eller kritik. Inom ramen 
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för offentliga studier kan conversion jämställas med administrationen. Output är helt enkelt det 

som är produkten av input och conversion och det kan röra sig om lagar, förbud, skatter och olika 

former av service och varor. Nästa steg i denna process är outcome vilket kan beskrivas som 

konsekvenserna av output, vilken betydelse output har för dem som berörs och hur dessa agerar 

som resultat av output. Outcome innefattar också hur omgivningen påverkas bortom dem som 

direkt berörs av output. Impact är en annan term för outcome och det är denna term som 

fortsättningsvis kommer att användas i denna uppsats då begreppet återkommer i de 

utvärderingar som ska granskas. Slutligen har vi resultat vilket innefattar de båda termerna output 

och impact (Vedung: 1997: 5). Ovanstående system kan förklaras med följande modell:  

 

The system model adapted to government intervention evaluation 

 
                                                              ( R         E         S         U         L         T         S ) 
 
           IMPACT 1      IMPACT 2      IMPACT3 
 
Input→ → Output→  Outcome 1→  Outcome 2→  Outcome 3 
           (Immediate)   (Int.mediate)     (Ultimate) 
 
 
                  ( I M P L E M E N T A T I O N )   
 
Källa: Vedung 1997: 5 
 

Enligt Vedung innebär utvärdering ett noggrant fastställande av offentlig intervention. Detta 

innebär att utvärderingen inte kan utföras hur som helst och måste innefatta ett visst mått av 

kvalitet när det gäller exempelvis insamlandet av data (Vedung 1997: 11).  

 

3.2 Utvärdering av politiskt bistånd 

När det gäller Governance and Administrative Reform Project Luang Prabang och 

utvärderingarna av detta projekt handlar det således om utvärdering av politiskt bistånd. Gordon 

Crawford och Iain Kearton utkom år 2002 med en undersökning där man granskade om, och hur, 

sju stora bi- och multilaterala givare hade utvärderat sina politiska biståndsprojekt. 

Undersökningen visade att ett förvånansvärt stort antal utvärderingar (110) hade gjorts. 

Undersökningen koncentrerades till givarorganisationer som utfört utvärdering av bistånd där 

   Conversion 
(Administration) 
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man inriktar sig på hjälp till förbättrad samhällsstyrning (governance assistance), demokrati och 

mänskliga rättigheter (Crawford & Kearton 2002: iv). Man valde sedan ut 60 utvärderingar som 

noggrant granskades i en databas. Utvärderingar som valdes bort var exempelvis sådana som 

ingick i en serie om flera fallstudier i samma land. Databasen innefattade utvärderingarnas 

omfattning, metodologi och metoder, vilka geografiska områden och teman som täcktes in och 

grad av deltagande och resultat. Undersökningen visar både på en bred mångfald och på avsaknad 

av konsensus när det gäller hur utvärderingar av det här slaget utförs. Man kommer fram till att 

den enda konsensus som tycks råda är uppfattningen att det finns en rad svårigheter när det gäller 

utvärdering av politiskt bistånd (Crawford & Kearton 2002: iv). 

 

Nära 2/3 av de utvärderingar som undersöktes uppvisade positiva resultat. Författarna menar 

dock att dessa resultat till stor del beror på utvärderingarna i sig. Man menar bland annat att de 

ramverk som fastställs under planeringsfasen av utvärderingen begränsar utredningens bredd. 

Andra problem rör maktrelationen mellan givare, utvärderare och mottagare (Crawford & 

Kearton 2002: 70-71). Somliga menar att relationen mellan givare och mottagare och kvalitén på 

dialogen dem emellan spelar en stor roll för vilken effektivitet biståndet kommer att ha. Detta 

synsätt innebär att utvecklandet av ett bättre bistånd bara delvis beror på utvecklandet av bättre 

utvärderingssystem och/eller analysverktyg. Kontext och förståelse mellan givare och mottagare 

spelar en viktig roll (Wohlgemut 1997: 37).  

 

Utvärderare må vara oberoende i teorin men i praktiken är man mån om att även i fortsättningen 

arbeta för den givare som beställt utvärderingen. När det gäller mottagare av bistånd är det troligt 

att de är beroende av fortsatt bistånd vilket också kan påverka resultaten i utvärderingen. I 

undersökningen fann man också att vissa av utvärderingarna inte var noggrant utförda och 

präglades av personliga åsikter snarare än faktiska resultat. Nästan hälften av de undersökta 

utvärderingarna saknade fastställda kriterier för vad som skulle åstadkommas och hur det skulle 

mätas. Vissa av utvärderingarna saknade också en kritisk analys av resultaten. Författarna menar 

att detta sammantaget gör att det är troligt att utvärderingar av givares strategier och program 

kommer att uppvisa positiva resultat (Crawford & Kearton 2002: 70-71).  

 

Så kallad impact evaluation spelar en viktig roll när det gäller det politiska biståndet i stort, 

mycket på grund av dess vikt för att ta reda på vilken effekt insatserna från de externa givarna har 
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haft. Denna typ av utvärdering har blivit viktigare på senare år då givare har insett att projekt som 

verkar ha implementerats på ett bra sätt kan stöta på problem längre fram. Det visade sig bland 

annat att en del projekt gynnade människor som hade bättre möjlighet att dra nytta av fördelarna 

istället för de tänkta målgrupperna som ofta är den fattiga delen av befolkningen. Impact 

evaluation handlar om att ta reda på vilken påverkan projektet har haft på olika områden som 

exempelvis ekonomi, miljö, de människor som berörs och de politiska och sociala villkoren i det 

område som är i centrum för projektet. Det största problemet rör det man kallar för attribution 

vilket handlar om vad som egentligen kan tillskrivas själva biståndsinsatsen och vad som beror på 

andra omständigheter (Cracknell 2002: 236-237).   

 

Crawford & Kearton ställer i sin undersökning två metodologiska utvärderingsansatser mot 

varandra: Conventional evaluation och Participatory evaluation. Ansatserna har enligt bland 

andra Cracknell sin grund i positivistiska respektive tolkande metodologier inom 

utvärderingslitteraturen. De sista 20 åren i USA har till stora delar präglats av ett ”paradigmkrig” 

där konventionella utvärderare representerade av Rossi & Freeman stod på ena sidan. Den andra 

sidan representerades av företrädarna för Fourth- Generation evaluation även kallad 

Constructivist evaluation. Förespråkarna för konventionell utvärdering lägger stor vikt vid den 

metod som mest närmar sig naturvetenskapens metoder med kontrollerade experiment som det 

viktigaste verktyget vid utvärdering, detta kallas ibland för den positivistiska ansatsen. På andra 

sidan har vi vad som ibland kallas för den konstruktivistiska eller tolkande ansatsen som menar 

att validiteten är svag hos den positivistiska ansatsen, istället förespråkas deltagande hos 

utvärderaren och i utvärderingen. Cracknell menar dock att denna debatt från ett europeiskt 

perspektiv varit till viss del poänglös, särskilt om man är intresserad av utvärdering av bistånd. 

Detta beror till stora delar på att biståndsutvärderare alltid har arbetat nära policyskapare och dem 

som berörs av besluten. På grund av detta har biståndsutvärderare alltid insett behovet av att 

utvärderingen säkerställer mottagarnas behov (Cracknell 2002: 349).  

 

Debatten om de olika ansatserna är idag alltså inte lika aktuell enligt Cracknell som menar att de 

flesta nu är överens om att en pluralistisk ansats, det vill säga användandet av olika metoder och 

tekniker beroende på vad som passar bäst för det aktuella fallet, är det bästa sättet att gå tillväga 

vid utvärdering. Det är också numera generellt accepterat att en utvärdering bör tillgodose 

mottagarnas behov (Cracknell 2002: 349-350). Frågan om kompabilitet mellan de båda 
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metodologierna som är i fokus i denna uppsats kommer att diskuteras mer utförligt längre fram i 

teoriavsnittet. 

 

Så kallad Fourth- Generation evaluation eller konstruktivistisk utvärdering introducerades av 

Egon Guba & Yvonna Lincoln år 1989 som ett alternativ till vad de ansåg vara rationell, 

positivistisk utvärdering. Man utgår här från konstruktivismen med fokus på utvärdering som ett 

sätt att ge ökad makt till stakeholders. De lade därmed grunden för det man kallar en ”ny 

generation” när det gäller utvärdering. Fourth-generation evaluation kan definieras som en 

tolkande ansats där utvärderingen baseras på och guidas av frågor som är identifierade och ställda 

av stakeholders. Ontologiskt sett utgår man från en uppfattning om att verkligheten är socialt 

konstruerad, något som också medför att en otolkad verklighet inte existerar. Enligt detta synsätt 

existerar det inte någon ”objektiv” sanning. Om verkligheten är en konstruerad produkt i våra 

sinnen kan det inte heller finnas givna naturlagar som lagar om orsak och verkan inom detta 

område. Hermeneutik är en del av denna ansats och enligt den hermeneutiska traditionen finns 

det flera parallella socialt konstruerade verkligheter där sanningen bara existerar i den grad att det 

råder konsensus bland dem som observerar den verkligheten. Från en epistemologisk synvinkel är 

den som observerar och den observerade sammanlänkade och influerar därför varandra på ett sätt 

som gör att de tillsammans skapar observationer. Det grundläggande metodologiska synsättet hos 

konstruktivism i denna tappning är hermeneutik-dialektism vilket innebär att 

utvärderingsprocessen är en fortgående kedja av frågor, svar och analyserande som leder till att 

en gemensam konstruktion av verkligheten skapas mellan dem som observerar och dem 

observerade. Den traditionella dualismen mellan subjekt och objekt i samhällsvetenskapen 

förkastas därmed. Istället menar man att resultaten i en studie existerar enbart på grund av att det 

förekommer en interaktion mellan den som observerar och den observerade och tillsammans 

skapar dem de data som man har fått fram. Detta synsätt innebär också att man när det gäller 

metodologi förkastar ansatser där man använder sig av kontrollerade experiment. Detta byts 

istället ut mot en hermeneutisk process. Stakeholders har alltså en mycket central roll i denna 

ansats. Deras krav, bekymmer och frågor står i fokus. Guba & Lincoln understryker att denna 

metodologi inte förutsätter någon särskild metod, särskilt gällande frågan om kvalitativ eller 

kvantitativ metod. Man menar istället att de båda metoderna kan vara användbara för alla former 

av utvärderande undersökningar (Guba & Lincoln 2001: 1-2, Rebien 1996: 29-30, Fitzpatrick, 

Sanders & Worthen 2004: 132). 
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Enligt Guba & Lincoln är Fourth- Generation evaluation en svår modell att jobba med som 

kräver mycket arbete. Processen är diffus och svår att detaljbeskriva. Därmed är det också svårt 

att ge en uppskattning om vad som kommer att krävas i form av personal och resurser. Man 

kommer inte heller med generaliserbara eller allmängiltiga lösningar. Trots detta menar 

författarna att denna metodologi, ur en värdeorienterad synpunkt, är det bästa sättet att komma 

fram till genomförbara och acceptabla lösningar på olika bekymmer, önskemål och frågor. Detta 

sätt att utvärdera hjälper till att formulera konstruktioner som av flertalet kan uppfattas som 

passande, fungerande, relevanta och genomförbara. Avslutningsvis menar författarna att denna 

ansats är en av de mest förnuftiga, sett ur ett socialt och politiskt hänseende, när man vill utföra 

meningsfulla och användbara utvärderingar (Guba & Lincoln 2001: 8). 

 

Viktigt att notera när det gäller mer subjektivistiska ansatser som ger stakeholders en central roll i 

utvärderingen är att dessa har kritiserats av dem som anammar ett mer objektivistiskt perspektiv. 

Karlsson menar att flera, däribland Scriven (1993) anser att utvärderaren smiter från sitt ansvar 

när man låter stakeholders komma med bedömningar eller värderande slutsatser. Scriven jämför 

detta förfarande med en läkare som efter att ha röntgat och genomfört en rad tester på en patient 

sedan överlåter materialet till patienten att bedöma. Scriven menar att det är läkarens (och i 

utvärdering utvärderarens) uppgift att utföra testerna och tolka dem och sedan låta patienten 

(stakeholders) ta del av resultaten (Karlsson 1995: 66). 

 

När man talar om CE är det främst den så kallade logical framework approach (LFA) som avses, 

en ansats som kommer att beskrivas närmare nedan. Crawford & Kearton menar att denna ansats 

har flera brister. Användandet av PE innebär flera fördelar anser man, bland annat att dess metod 

överensstämmer med vad som vanligtvis betraktas som demokratiseringsprocesser. Detta gäller 

exempelvis deltagande i utvärderingen. De allra flesta givarorganisationer har använt sig av CE i 

sina försök att utvärdera politiskt bistånd. Vissa givare som exempelvis Danida, som är den 

danska motsvarigheten till Sida, har dock ifrågasatt användandet av CE. Kritik mot metodologi 

baserad på kvantitativa metoder har också framförts av UNDP (Crawford & Kearton 2002: v). 

Nedan följer en redogörelse av de båda ansatserna. 
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3.3 Conventional evaluation versus Participatory evaluation 

Enligt Crawford & Kearton innefattar Conventional evaluation en rad kännetecken som kan 

kopplas till den positivistiska traditionen inom samhällsvetenskapen. Man menar bland annat att 

CE i första hand utgår ifrån naturvetenskapliga metoder och en tilltro till att det är möjligt med 

forskning som är objektiv och fri från personliga värderingar. Utvärderingens mål är att finna 

kopplingar mellan orsak och verkan, det vill säga mellan insatsen och de resultat som observeras. 

Utvärderingarna är ett styrningsverktyg där det man i första hand är intresserad av är biståndets 

effektivitet. 

 

Inom ramen för CE är logical framework approach den ansats som varit den mest frekvent 

förekommande. LFA tillsammans med den näraliggande ”resultatbaserade” ansatsen har använts 

av en rad givare i biståndssammanhang. Jag kommer därför att beskriva denna ansats mer 

detaljerat.  

 

När man använder sig av LFA söker man en kausal koppling mellan projektets inputs 

(aktiviteter), dess outputs och mål. Outputs och mål brukar också delas in i omedelbara mål som 

är kopplade till specifikt projekt samt övergripande mål som är kopplade till hela programmet 

(Sida Studies in Evaluation 00/3 2000: viii, Crawford & Kearton 2002: 2-3). LFA fyller olika 

funktioner. En är att försäkra sig om att ett projekts mål är tydligt formulerade redan vid starten 

och sedan se till att skillnaden mellan projektets outputs och mål är tydliggjord. Den stora 

fördelen med LFA är enligt Cracknell att det blir tydligt för den som analyserar projektet vad som 

är dess mål. Därmed blir det också lättare att utvärdera huruvida projektets mål är uppnådda eller 

inte. En annan viktig funktion är att man med LFA redan från projektets början gör klart hur man 

ska mäta framsteg som görs mot att fullfölja projektets mål. Detta görs genom att förbereda en så 

kallad LFA matrix, det vill säga ett ramverk med passande indikatorer som täcker in projektets 

mål. Dessa indikatorer måste vara pålitliga, verifierbara, kostnadseffektiva, känsliga och 

relevanta. Indikatorerna kan vara kvantifierbara men ofta kan det vara bättre att använda sig av 

kvalitativa indikatorer som är huvudsakligen beskrivande. Datainsamling kan vara mycket 

kostsam och det är därför viktigt att indikatorerna väljs med omsorg. LFA användes 

ursprungligen till att enbart vara en hjälp när beslut skulle fattas om nya projekt. LFA fyller 

fortfarande denna funktion men används nu också för övervakning och utvärdering av projekt. 

Det ramverk som skapas vid projektets början innehåller i stort sett färdiga direktiv som kan 
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användas när man når utvärderingsfasen (Studies in Evaluation 00/3: viii, Cracknell 2002: 108-

113).  

 

Crawford & Kearton ser flera problem med LFA. En av dessa handlar om att det är svårt att mäta 

resultat som har att göra med samhällsstyrning och demokrati med sådana kvantitativa data som 

man menar främst används inom LFA. Detta menar man hänger ihop med att insatser som rör 

demokrati och samhällsstyrning där förändring av institutioner och politisk kultur står i fokus är 

svåra att mäta kvantitativt och det är också svårt att förutsäga huruvida förändringen kommer att 

ske inom en viss tidsram. Man menar också att LFA är ”inåtorienterad” eftersom utvärderingen är 

riktad mot fastställda mål inom projektet. Istället krävs en utåtriktad orientering när man 

utvärderar politisk intervention. Detta ger en möjlighet att få grepp om den politiska kontext inom 

vilken den politiska interventionen verkar. Detta är också av vikt då den övergripande kontexten i 

sig är en viktig faktor som kommer att påverka huruvida givaren har en möjlighet att lyckas med 

interventionen. Detta kan röra exempelvis styrkan hos inhemska demokratiska rörelser. 

Författarna menar därför att LFA inte är en lämplig metodologi när det handlar om utvärdering av 

insatser som rör samhällsstyrning och demokratisering. Vidare menar man att LFA verkar 

förutsätta framsteg och är därför medvetet uppbyggd på ett sätt som passar ihop med ett sådant 

antagande om positiv förändring. Crawford & Kearton ser emellertid problem med en sådan 

ansats. Ett är att demokratisering aldrig är en rätlinjig process som innefattar en gradvis, positiv 

förändring. Istället handlar det om en process som kan innefatta både bakslag och framgång. I de 

fall utvecklingen har varit negativ förlorar LFA därför sin relevans. Ett annat problem som 

uppstår är att kombinationen av inåtorientering och förväntade framsteg innebär att LFA inte kan 

hantera de fall då det uppstår oavsiktliga och negativa effekter som en följd av det politiska 

biståndet. Flera författare menar också att siffror och nummer kan leda till felaktiga slutsatser, 

men också att kvantitativa metoder inte är lämpliga när det gäller att beskriva komplexa områden 

som politiska processer. Sammanfattningsvis menar Crawford & Kearton att LFA är en 

teknokratisk lösning på ett politiskt problem och deras slutsats är att utvärdering handlar mer om 

konst än vetenskap (Crawford & Kearton 2002: 75-76). 

 

Crawford & Kearton menar att PE som metodologi är mer kritisk och ifrågasättande bland annat 

gällande givares motiv för biståndet. Man är här också intresserad av frågor som rör 

maktrelationer. Utvärderingen ska innefatta deltagande och ”förhandling” genom hela 
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utvärderingsprocessen från dem som deltar och stakeholders. PE innebär att man gör en mer 

subjektiv bedömning av de utvärderade deltagarna. Utvärderingarna är mer processorienterade 

och man använder i första hand kvalitativa metoder (Crawford & Kearton 2002: 2-3). 

 

Crawford & Kearton nämner två huvudsakliga motiv till att man presenterar sin alternativa 

metodologi till utvärdering som ligger inom ramen för Participatory evaluation. Den ena är att 

man har som mål att komma tillrätta med de många svårigheter som man menar omgärdar CE. 

Den andra är att man vill se en form av utvärdering som är mer inriktad på deltagande i den 

politiska processen istället för att den endast betraktas som en teknisk uppgift (Crawford & 

Kearton 2002: 82). Man kan här påpeka att detta långtifrån är någon originell idé. Det Crawford 

& Kearton försöker sig på är att formulera en fungerande metodologi genom att plocka delar ur 

diverse redan formulerad utvärderingsteori. 

 

Metodologin är utformad för att i första hand utföra utvärdering av impact på nationell nivå men 

författarna menar att metodologin även kan användas för utvärdering på andra områden. 

Metodologin innefattar tre huvudsakliga beståndsdelar. Den första är studier av den politiska 

kontexten. Detta innebär att man gör en analys av den politiska bakgrunden för det land man 

studerar och de trender, positiva eller negativa, man kan se i det politiska klimatet. Den andra är 

att man utför utvärderingen på tre nivåer i samhället: mikro, meso och makro. Slutligen har man 

en deltagande ansats i utvärderingen vilket innebär att man ska ta tillvara på både statliga och 

icke- statliga inhemska aktörers perspektiv på den externa interventionen. Den deltagande 

ansatsen är också den viktigaste beståndsdelen i metodologin (Crawford & Kearton 2002: 82). 

Jag kommer nu i tur och ordning redovisa de tre beståndsdelarna i Crawford & Keartons 

metodologi för PE. 

 

Enligt Crawford & Kearton visar deras studie att den politiska kontexten har en avgörande 

betydelse för vilken framgång biståndet kommer att ha. Studier av den politiska kontexten visar 

också vilka hinder och/eller möjligheter som finns för biståndet i det undersökta fallet. Man 

menar att det är av vikt att ta reda på vilka politiska reformer som har skett i landet under senare 

tid och denna översikt bör sträcka sig åtminstone lika långt tillbaka i tiden som det undersökta 

projektet eller programmet pågått. Fokus bör ligga på demokratiseringstrender, positiva och/eller 

negativa, och förändringar i alla de delar som utgör den politiska regimen. Områden som är av 
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intresse för en sådan undersökning kan vara så kallade partial regimes exempelvis hur 

valsystemet ser ut, relationen mellan militär och civila och det civila samhällets utseende. En 

studie av den politiska kontexten möjliggör en analys av relationen mellan biståndet och politisk 

förändring. Crawford & Kearton menar att studier av den politiska kontexten bör utföras av 

lokala akademiska experter. En studie av den politiska kontexten är viktig inte bara för att visa 

vilken påverkan biståndet har haft för demokratiska processer utan också för att den kan visa 

vilka områden som bör prioriteras och vilka som kan komma att bli viktiga i framtiden (Crawford 

& Kearton 2002: 83). 

 

Analys av makro, meso, och mikronivå kan vara ett sätt att undvika att felaktiga slutsatser dras 

om impact på makronivå vilka är ett resultat av analys som gjorts på mikronivå. En analys av 

mesonivå tar ett bredare perspektiv än ett enskilt projekt och undersöker förändringar som har 

skett hos ett visst antal institutioner och organisationer på partial regime nivå. En sådan analys 

kan därmed vara en viktig länk mellan makro- och mikronivå vilket gör att man på ett mer säkert 

sätt kan fastställa vilken impact den externa interventionen har haft. Crawford & Kearton menar 

att man genom att analysera och hitta länkar mellan de tre nivåerna makro – meso – mikro kan 

komma med mer säkra utsagor om kopplingen mellan externa insatser och politisk förändring.  

 

PE, begreppet deltagande och att ha en deltagande ansats är något som blir allt vanligare hos 

biståndsgivare. Crawford & Kearton menar dock att graden av deltagande allt som oftast är 

begränsat till berörda ”key stakeholders” vilket innebär de som implementerar och de som kan 

dra nytta av biståndet. En viktig skillnad görs här mellan deltagande datainsamlingsmetoder där 

stakeholders fungerar som passiva objekt i studien och vad författarna menar är en mer ”genuin” 

PE där de som deltar i utvärderingen istället är subjekt i utvärderingsprocessen. I denna form av 

PE blir stakeholders subjekt i processen och kommer därmed också att vara med och bestämma 

utformningen av utredningen. Deltagandet blir här en naturlig del av hela utvärderingsprocessen, 

från början till slut. Det är också denna form av PE som författarna förespråkar. För att givare ska 

använda sig av denna ansats krävs det att det finns en vilja att i större utsträckning dela med sig 

av kontroll och makt över processen. Författarna menar vidare att begrepp som deltagande, 

ägarskap och partnerskap är vanliga i biståndsretoriken men givare är ofta mindre intresserade av 

att själva dela med sig av beslutsfattandemakten trots att det är just detta man ofta förespråkar i 

sitt bistånd (Crawford & Kearton 2002: 84-85).   
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Deltagande är ett omtvistat begrepp. Rebien (1996: 60-63) ger exempel på sju olika definitioner 

av deltagande i relation till bistånd. Detta är en av orsakerna till att Rebien kommer till slutsatsen 

att begreppet är teoretiskt och konceptuellt svagt och så även i relation till utvecklingsbistånd. 

Rebien konstaterar att det inte finns någon universell definition av begreppet. Kopplat till detta 

uppstår en rad frågor kring deltagande: vem eller vilka ska delta? Vem bestämmer om vilka som 

ska delta? Och så vidare. Det vanligaste sättet att definiera begreppet när det gäller PE är att ställa 

det i förhållande till CE och så gör också Crawford & Kearton i sin undersökning som jag 

kommer att återkomma till längre fram i teoriavsnittet. Rebien (1996: 58) menar att man måste 

komma ihåg att deltagande i utvärdering istället för att åstadkomma förändring lätt kan övergå i 

manipulering av deltagare och populism. När det gäller PE ligger begreppet deltagande nära 

begreppet stakeholder. Detta eftersom de som borde delta i utvärderingen är just de som berörs 

av den enligt Estrella & Gaventa (1997: 18-21). Därmed blir också deltagare och stakeholder 

samma person i PE. 

 

Crawford & Kearton riktar kritik mot CE och menar att man i första hand utgår ifrån 

naturvetenskapliga metoder och sätter en tilltro till möjligheten till en objektiv forskning fri från 

personliga värderingar. Vi har tidigare sett att debatten mellan företrädare för konventionell 

utvärdering och företrädare för Fourth- Generation evaluation numer har tonats ned. Utöver detta 

menar Cracknell dessutom att utvärderare av bistånd alltid har varit måna om att utvärderingen 

säkerställer mottagarnas behov, oavsett metodologisk grundposition. Till detta kan också 

tilläggas att det ofta kan vara bättre att använda sig av kvalitativa metoder i utförandet av CE. 

 

Enligt Crawford & Kearton är en av huvudpoängerna med deras variant av PE att man vill 

åtgärda de många problem som omgärdar CE. Det finns dock ett problem med PE som Crawford 

& Kearton väljer att inte beröra: modellen är diffus och svår att arbeta med enligt Guba & 

Lincoln. Den kräver därför mycket arbete och är svår att detaljbeskriva. Detta kan jämföras med 

Cracknells konstaterande att en av fördelarna med LFA är att projektets mål blir tydliga för den 

som utvärderar. Den utpekade dikotomin är således inte så polariserad som Crawford & Kearton 

framställer den. 
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3.4 Participatory evaluation och de fyra principerna 
Estrella & Gaventa (1997) skriver om en utvärderingsansats som går under namnet Participatory 

monitoring and evaluation där tonvikten ligger på deltagande. Genom en extensiv 

litteraturgenomgång redogör man för vad man kallar de fyra principerna för denna form av 

utvärdering: deltagande, lärande, förhandling samt flexibilitet. Dessa principer är också viktiga i 

den metodologi som Crawford & Kearton presenterar. Jag kommer därför att redogöra för dessa 

vilket också tydliggör hur PE skiljer sig från CE. 

 

Principen om deltagande 

Deltagande är den viktigaste principen och också den del som framförallt skiljer PE från CE. 

Estrella & Gaventa menar att det finns två sätt att titta på hur deltagandet ser ut i en utvärdering. 

Det ena är att ta reda på vem som har initierat och utför utvärderingen och det andra är att titta på 

vems perspektiv som är i fokus. Initiering och utförande kan ske på tre sätt: externt, internt och 

gemensamt.  

 

När utvärderingen leds externt görs detta vanligtvis av individer eller grupper som inte är direkt 

involverade i projektet. När givare använder sig av externa utvärderare i PE gör man detta för att 

man antar att det ska leda till en mer objektiv utvärdering fri från förutfattade meningar. En 

extern utvärderare fungerar i detta fall främst som en person som ska underlätta (facilitator) 

utvärderingsprocessen genom att bidra med sina kunskaper och hjälpa stakeholders att bestämma 

i, och utföra utvärderingen.  

 

När utvärderingen leds internt görs detta främst av dem som är involverade i planering och 

implementering av projektet eller programmet. Personal i fält och lokalbefolkning räknas in bland 

dessa. Eftersom lokalbefolkning initierar och spelar en viktig roll i implementeringen av 

utvärderingen menar somliga att internt ledd PE också är idealet. Internt ledd PE antas bidra till 

att stärka organisering och bygga upp den lokala kapaciteten. Internt ledd PE antas också leda till 

bättre hållbarhet eftersom den lokala befolkningen får större kontroll över utvärderingsprocessen. 

 

Gemensam PE kombinerar extern och intern utvärdering och får därmed med synpunkter både 

inifrån och utifrån. Målet är att involvera en bredare bas av stakeholders och därmed få ett mer 

holistiskt perspektiv (Estrella & Gaventa 1997: 18-21). 
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När det gäller vems perspektiv som är i fokus skiljer man mellan vilka stakeholders som 

involveras och första kategorin innefattar alla huvudsakliga stakeholders och inkluderar de som 

direkt eller indirekt påverkas av, eller är involverade i projektet eller programmet. Den andra 

kategorin innefattar de som gynnas av interventionen och den tredje kategorin är grupper som 

uppfattas som marginaliserade till exempel mycket fattiga, kvinnor och barn. Åsikterna om vad 

som är att föredra här går isär enligt Estrella & Gaventa (1997: 21).  

 

Principen om lärande 

Den andra huvudsakliga principen för PE lägger tonvikten på lärande, antingen praktiskt 

(practical) eller lärande riktat mot agerande (action oriented). PE uppfattas som en 

lärandeprocess både för individen och för kollektivet. Processen ska hjälpa människor att hitta 

sina styrkor och svagheter och förstå sin sociala situation. Det är denna process som skapar de 

förutsättningar som krävs för att åstadkomma agerande och förändring enligt detta synsätt. Denna 

princip uppfattas också som ett sätt att bygga upp den lokala kapaciteten. Deltagare som är 

involverade i PE lär sig färdigheter som stärker den lokala kapaciteten när det gäller 

beslutsfattande, planering och problemlösning enligt dess förespråkare (Estrella & Gaventa 1997: 

24). 

 

Principen om förhandling 

Som vi tidigare sett är Guba & Lincolns Fourth- Generation evaluation huvudsakligen en 

förhandlingsprocess som baseras på att olika stakeholders har olika problem, frågor och krav och 

att dessa är formade av de värderingar dessa har beroende på den rådande kontexten. Förhandling 

som en del av utvärderingsprocessen antas bidra till skapandet av förtroende och förändring av 

inställning och beteende hos stakeholders vilket också påverkar hur de bidrar till projektet. 

Förhandlingsprocessen uppfattas också av många författare som en politisk process där frågor 

som jämlikhet, maktförhållande och samhällelig omstrukturering behandlas (Estrella & Gaventa 

1997: 26).  

 

Principen om flexibilitet 

När det gäller flexibilitet handlar det om att det inte finns någon på förhand given mall för hur PE 

ska se ut. Istället är processen föränderlig och anpassar sig vartefter till de omständigheter och 

behov som omgärdar projektet. Flexibilitet och experimenterande ses som integrerade delar i PE. 
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En poäng med att införliva flexibilitet i PE är att det gör PE i sig mottaglig och relevant i 

förhållande till de behov som finns hos stakeholders menar dess förespråkare (Estrella & Gaventa 

1997: 27). 

 

Principerna ovan antas ha demokratifrämjande egenskaper och ska bidra till att inhemska 

stakeholders får ökad makt och möjlighet till ägarskap. Intressant att notera är att det som Guba 

& Lincoln menar är en svårighet med modellen här vänds till något positivt: flexibilitet. Vi får 

med detta synsätt en modell som är föränderlig och som anpassar sig efter projektets behov 

snarare än en modell som är diffus och svår att jobba med.  

 

3.5 Metodologisk kompabilitet  
Slutligen ska jag redovisa för debatten om huruvida de båda metodologierna CE och PE skulle 

kunna vara kompatibla med varandra och meningarna går isär gällande denna fråga. Guba & 

Lincolns Fourth- Generation evaluation orsakade som tidigare diskuterats en intensiv debatt när 

den presenterades och skapade två läger som var antingen för eller emot metodologin.  

 

En del av kritiken som riktas mot Fourth- Generation evaluation handlar om att dess 

epistemologi och metodologi fortfarande är dåligt utvecklad (Rebien 1996: 32). Crawford & 

Kearton (2002: 3) menar dock att en blandning av de båda metodologierna förekommer i 

praktiken. Givare har på senare tid alltmer förespråkat deltagande men då framförallt som ett sätt 

att förbättra datainsamling snarare än som ett reellt alternativ till CE. Estrella & Gaventa (1997: 

17-18) påpekar också att en blandning förekommer, ett exempel är att man ibland anlitar externa 

experter i deltagande ansatser. Samtidigt ska man komma ihåg att den ”blandning” som omtalas 

här främst rör mer praktiska metodskillnader än en blandning av metodologi. 

 

Det är intressant att notera här att Guba & Lincoln är mycket tydliga när man uttrycker åsikten att 

det är direkt olämpligt att blanda vetenskapsfilosofiska paradigm när man utför utvärdering: 

 
“It is not appropriate to ”mix and match” paradigms in conducting an evaluation, 
for example, utilizing both scientific (positivist) and constructivist propositions 
within the same study. This is not a call for “purity” nor is it intended to be 
exclusionary. It is simply a caveat that mixing paradigms may well result in 
nonsense approaches and conclusions” (Guba & Lincoln 2001: 2) 
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Viktigt att påpeka här är att citatet ovan alltså inte gäller den tidigare omnämnda debatten rörande 

kvantitativ eller kvalitativ metod. Båda metoderna kan således användas inom båda paradigmen. 

Den uppdelning som görs i litteraturen av bland andra Guba & Lincoln och Cracknell mellan ett 

positivistiskt och ett tolkande paradigm inom utvärdering av politiskt bistånd är också den 

uppdelning jag kommer att använda mig av i denna studie. 
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3.6 Skillnader mellan PE och CE 
För att få en bättre överblick och för att kunna åskådliggöra hur de båda ansatserna skiljer sig åt 

kommer två tabeller som är vanligt förekommande i litteraturen att redovisas. De har 

konstruktionen av idealtyper och den första är hämtad från Narayan- Parkers Participatory 

evaluation: Tools for Managing Change in Water and Sanitation och används av exempelvis 

Rebien, Crawford & Kearton och Estrella & Gaventa.  

 

Tabell I 

 

 Conventional evaluation Participatory evaluation  
Who  External experts  Community people, project staff, facilitator 
What Predetermined indicators of success, 

principally cost and production outputs 
People identify their own indicators of 
success (which may include production 
outputs) 

How Focus on ‘scientific objectivity’; 
distancing of evaluators from other 
participants; uniform complex 
procedures; delayed, limited access to 
results 

Self-evaluation, simple methods adapted to 
local culture; open, immediate sharing of 
results through local involvement in 
evaluation processes 

When  Usually upon completion; sometimes 
also mid-term 

Merging of monitoring and evaluation; 
hence frequent small-scale evaluations 

Why Accountability, usually summative, to 
determine if funding continues 

To empower local people to initiate, control 
and take corrective action 

Källa: Narayan- Parker (1993) ur Crawford & Kearton. 

 

Här ser man tydligt de centrala skillnaderna mellan de båda ansatserna vilka också diskuterats 

tidigare. Den vänstra kolumnen är kopplad till det positivistiska paradigmet (CE) och den högra 

är kopplad till det tolkande paradigmet (PE) inom utvärdering av politiskt bistånd. Den viktigaste 

skillnaden ligger i hur man utvärderar där man i CE enligt tabellen fokuserar på objektivitet. 

Detta innefattar ett tillvägagångssätt som innebär att den/de som utvärderar avskärmar sig från 

övriga som berörs av utvärderingen och långsam, ibland begränsad, feedback. I PE är det 

stakeholders som utvärderar och man förespråkar enkla metoder med snabb feedback. En annan 

viktig skillnad ligger i målet med utvärdering som i CE sägs vara resultatbaserad medan man i PE 

istället eftersträvar att stärka lokalbefolkningen och dess möjligheter till att agera. 

 

Den andra tabellen är hämtad från UNDP: s Who are the Question makers? A Participatory 

Evaluation Handbook. 
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Tabell II 
 
LEVELS OF END-USER PARTICIPATION IN EVALUATION 
Dimensions of 
evaluation/Levels of 
participation 

Low Medium High 

Evaluation initiator Commissioned or obligatory 
evaluation typically part of 
programme development. 
Meets institutional needs. 
Evaluation done to, on or 
about people. 

External evaluator invites 
end-users to assist in one or 
more evaluation task(s). 

Evaluation in which end-
users collaborate with 
external facilitator or among 
themselves to asses, review 
and critically reflect on 
strategies formulated for 
them. 

Purpose Justify or continue funding. 
Ensure accountability. 
Levels of funding or 
sustained support. 

Gain insights into 
development activity from 
end-users' perspective. Shift 
focus from institutional 
concerns to end-user needs 
and interests. 

Promote self-sufficiency and 
sustainability by linking end-
users to evaluation planning 
cycle. Develop relevant, 
effective programme 
decision-making based on 
end-user views, opinions, 
recommendations. Increase 
ownership in & 
responsibility for success-
failure of development 
interventions. 

Questions-maker(s) ? Agency heads, 
administrators, outside 
clientele, persons distances 
from evaluation site.  

End-users with external 
evaluator at various stages of 
evaluation generally 
determined by the evaluator.

End-users, external 
facilitator, persons most 
affected by development 
intervention. 

5 Method(s) Established research designs, 
statistical analyses, reliance 
on various quantitative 
methods. Product (findings) 
oriented (mathematical in 
nature). Dominated by math 
whiz kids. 

Qualitative methods favored 
but also includes quantitative 
methods. Values a process 
focussed on open-ended 
inquiries. Uses methods that 
give voice to voiceless. 

Relies on highly interactive 
qualitative methods but does 
not disregard quantitative 
tools. "The process is the 
product". Inventiveness and 
creativity encouraged to 
adapt the methods to the 
context being evaluated. 

Evaluator's versus 
Facilitator's Role 

Evaluator takes lead in 
designing evaluation. 
Formulates questions/survey 
forms with no input from 
those evaluated. Steers 
overcome by setting 
design.Assumes objective, 
neutral, distant stance. 

Evaluator works 
collaboratively at various 
stages with end-users. Is 
partner in evaluation and 
imparts evaluation skills. 
Shares lead with end-users. 

Evaluator becomes more of a 
facilitator. Facilitator acts as 
catalyst, confidante, 
collaborator. Takes lead 
from end-users. Has few if 
any pre- 
determined questions. 

Impact/Outcome Reports, publications 
circulated in house. Findings 
rarely circulated among end-
users. Findings loop into 
planning stage with little 
input from end-users. 

Shared data-gathering but 
limited participation in data 
analysis. End-user views 
loop into planning stage. 
Increased understanding of 
end-user experiences. 

End-user more capable of 
meaningful decision-making 
based on effective 
involvement in evaluation. 
Findings become property of 
end-users or community. 
Participation in analysis is 
critical. 

Källa: UNDP (1997, Part Two) Who Are the Question-makers? A Participatory Evaluation 

Handbook  
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Tabell II visar olika grader av deltagande som mottagare kan ha i utvärdering. Vid en jämförelse 

ser man att de båda tabellerna stärker varandra och att de väl motsvarar de skillnader mellan 

metodologierna som tidigare diskuterats.  

 

Nedan följer en ytterligare diskussion av hur de båda ansatserna skiljer sig åt i teorin. Punkterna 

nedan kommer sedan att fungera som mina frågor i del ett och del tre av undersökningen. 

Frågorna är dragna ur tabellerna ovan och delar av diskussionen är hämtad från Crawford & 

Kearton (2002) samt ur den tidigare redovisade litteraturen som har redogjort för det 

positivistiska paradigmet som motsvaras av CE och det tolkande paradigmet som motsvaras av 

PE. 

 

Vad har utvärderingen för mål och syfte? 

När det gäller CE är det enligt tabellerna biståndsgivaren som bestämmer ramverket för 

utvärderingen samt hur resultaten används. Generellt sett är CE initierad av givaren för att ta reda 

på hur pengarna använts och för att se hur effektiv insatsen har varit. När det gäller PE är det 

istället stakeholders och förmånstagare som bestämmer ramverket, utför undersökningen, 

analyserar resultaten samt kommer med rekommendationer. Poängen är att resultaten ska ge 

feedback direkt till alla berörda. Ett vidare mål kan vara att detta ska stärka lokal makt och 

kapacitetsbyggnad, mål som enligt förespråkarna överensstämmer väl med målen för hjälp till 

förbättrad samhällsstyrning och demokratisering.  

 

Vem utvärderar och vem initierar? 

När det gäller CE är det oftast västerländska externa konsulter som utför utvärderingen utifrån 

ramverket som har fastställts av givaren. Stakeholders har här en relativt passiv roll när det gäller 

frågorna som ställs och informationen som samlas in. Hos PE ska det istället vara en grupp av 

relevanta stakeholders som genom förhandling bestämmer hur processen ska se ut. Dessa 

förhandlingar kan också innefatta projektpersonal och lokala representanter. Det är vanligt att en 

extern sakkunnig (facilitator) engageras för att fungera som en guide och katalysator genom 

utvärderingsprocessen. 

 

 

 



 38

Vad utvärderas? 

För CE bestäms detta delvis av programmet eller projektets mål och dess ramverk som ofta 

fastställer de kriterier som ska gälla för utvärderingen. När det gäller PE finns det ett större 

utrymme för att kriterier och indikatorer fastställs av stakeholders och detta ska ske genom 

förhandling.  

 

När utförs utvärderingen? 

När det gäller CE utförs utvärderingen oftast när det aktuella projektet slutförts. Det förekommer 

också att man gör en så kallad mid-term review som fungerar som en avstämning halvvägs in i 

projektet. 

 

När det gäller PE har utvärderingen mer formen av en löpande process där övervakning av 

projektet och utvärdering går in i varandra och där mindre utvärderingar frekvent genomförs. 

 

Hur utförs utvärderingen, vilken metod används? 

Det vanligaste sättet när det gäller CE är att det görs en skrivbordsgenomgång av relevanta 

projekt/programdokument vilket åtföljs av ett kortare besök i fält. Utvärderingsrapporten baseras 

sedan på den information som samlats in. Detta förfaringssätt är också det allra vanligaste när det 

gäller de 60 utvärderingar som Crawford & Kearton undersökt. Stakeholders främsta uppgift blir 

då, enligt författarna, att vara informationskällor och har därmed en passiv roll i utvärderingen.  

 

Kvantitativa metoder är vanligast och betraktas som ett mer tillförlitligt sätt att mäta resultat. 

Metodologin baseras på traditionell, vetenskaplig undersökning där man antar att oberoende 

extern expertis tillsammans med en fastställd forskningsdesign kan ge resultat som är objektiva 

och fria från värderingar, enligt Crawford & Kearton och idealtyperna. Hos PE är metoden oftast 

kvalitativ men användning av kvantitativ metod kan också förekomma. Man fäster stor vikt vid 

flexibilitet och uppfinningsrikedom när det gäller att utveckla metoder för att samla in och 

bearbeta information som är lämplig för den aktuella kontexten. I PE ska man fasta på den 

kunskap, värderingar och problem som finns hos stakeholders och använda sig av dessa för att ta 

reda på om insatsen har fungerat. 
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Vilken outcome/feedback har utvärderingen? 

En vanlig åsikt är att utvärdering som är utförd av givare ofta är svåråtkomlig och att det tar lång 

tid innan resultaten matas tillbaka till mottagarorganisationen som berörs (Rebien 1996: 63). När 

det gäller PE är det istället tvärtom, menar dess förespråkare, då resultaten ger en direkt feedback 

till stakeholders och kan då också användas för att rätta till eventuella problem. Detta 

förfaringssätt ska också leda till att stakeholders på ett bättre sätt kan definiera framtida strategier 

och agera på ett effektivt sätt.  

 

Vem ställer frågorna? 

Det vanligaste förfaringssättet är att det är biståndsgivaren som har tagit initiativet, kontrollerat 

samt övervakat utvärderingen med hjälp av externa utvärderare. Detta är något som av mottagare 

kan uppfattas som obekvämt då det kan ge intryck av att det är deras arbete som utvärderas. 

Istället menar bland andra Crawford & Kearton att PE har potentialen att ge de lokala aktörerna 

makten att ställa frågor som rör interventionens relevans, effektivitet och impact. Utöver detta får 

lokala aktörer möjlighet att vara involverade i informationsinsamling och analys för att besvara 

de ställda frågorna. Detta kan stärka den lokala kapaciteten och utvecklar de inblandade vilket 

också överensstämmer med värderingar som återfinns i demokratiseringsprocesser (Crawford & 

Kearton 2002: 90-91). 

 

4. Undersökning  
Undersökningen kommer att inledas med en kortfattad redovisning av Laos politiska historia 

innan den första delen av undersökningen tar vid. Denna redovisning görs för att ge läsaren en 

inblick i den rådande kontexten i Laos. Redovisningen kan underlätta och också öka förståelsen 

både för anledningen till GPAR- programmets tillkomst och för problematiken kring detsamma. 

 

4.1 Bakgrund Laos 

Historikern Martin Stuart- Fox som är mycket insatt i den laotiska kontexten menar att man måste 

förstå den politiska kulturen i Laos för att kunna förstå reformprocessen som pågår i landet. Tron 

på buddhismens karma är en faktor som än idag delvis legitimerar det politiska ledarskapet i 

landet då karma inte bara är förklaringen till personlig framgång i livet utan också legitimerar 

rätten till makt som enligt traditionen är ärftlig. Provinserna i Laos har alltid varit relativt 
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autonoma i jämförelse med exempelvis Kina och Vietnam och dess ledarskap har varit vigt åt 

landets aristokratiska familjer. En del av orsaken till detta kan spåras till den successionsstrid som 

utspelades som en följd av Kung Surinyavongsas död 1694. Striden resulterade i att Lane Xang, 

dåvarande Laos, delades in i tre kungadömen. Den lokala lojaliteten i dessa tre områden är än 

idag mycket stark (Stuart-Fox 2004: 1-4). 

 

Under åren 1893-1945 var Laos en fransk koloni. Den laotiska politiska kulturen med starka 

autonoma provinser fick dock stå orörd även under denna period. De franska politiska 

institutionerna och administrationen ersatte inte den existerande strukturen utan placerades 

snarare ”ovanpå” densamma och de aristokratiska familjernas status bibehölls i utbyte mot 

lojalitet mot det franska styret. Detta medförde också att modernisering i stort uteblev i Laos. 

Efter att fransmännen dragit sig tillbaka var Laos mellan åren 1946 och 1975 ett kungadöme. Den 

politiska legitimiteten vilade återigen på arvet från det svunna Lane Xang och buddhismens 

karma. De aristokratiska familjerna behöll sin starka ställning genom att utnyttja sina nätverk och 

bistå det politiska styret med finansiellt stöd eller ordna med åtråvärda jobb inom armén eller 

byråkratin i utbyte mot politiskt stöd. De starkaste familjerna lyckades också ta del av 

amerikanskt bistånd varav en del gick in i familjens skattkista (Stuart-Fox 2004: 4-5). 

 

År 1975 tog den kommunistiska revolutionära rörelsen Pathet Lao makten i Laos. Pathet Lao- 

rörelsen präglades av toppstyrning utan insyn och stor sekretess. Strukturen på Lao People’s 

Revolutionary Party (LPRP) som har varit enväldigt alltsedan dess såg först ut att föra med sig en 

modernisering av politiken som kunde byta ut den traditionella politiska kulturen då aristokratin 

och proletariatet traditionellt sett inte gått hand i hand. Det skulle dock inte dröja länge innan 

hierarkin och maktstrukturen inom partiet kom att se ut som traditionen i Laos bjuder. Höga 

partimedlemmar gav familjemedlemmar och trotjänare jobb och utförde tjänster för att befästa sin 

politiska maktbas. De aristokratiska familjerna kom återigen att åtnjuta makt genom att 

exempelvis se till att de egna barnen gifte sig med söner och döttrar till partitopparna. På detta 

sätt formades en ny politisk och social elit i Laos. Systemet föder denna nya elit och incitamenten 

för att ändra systemet är därför också små. Den stora massan accepterar också systemet mycket 

på grund av tron på karma och förhoppningen om en mer framskjuten samhällsposition i nästa 

liv. Stuart-Fox understryker också att även om LPRP har den kinesiska och vietnamesiska 

modellen som förebild, det vill säga ekonomisk liberalisering under en strikt politisk kontroll, är 
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den politiska kulturen i Laos mycket mer präglad av nepotism och korruption. Detta beror på att 

landet är litet och att dess system till stora delar vilar på traditionella laotiska värderingar (Stuart-

Fox 2004: 5-6) 

 

4.2 Undersökning del I 
Den övergripande frågan för del ett av undersökningen är: Hur har man utvärderat GPAR LP 

metodologiskt? För att undersöka detta kommer jag att gå igenom de båda utvärderingarna var 

för sig utifrån nedanstående sju frågor som presenterats tidigare vilka kommer att besvaras i 

turordning. Viktigt att komma ihåg i denna del av undersökningen är att svaren på dessa frågor är 

hämtade från vad som presenteras i utvärderingarna. Diskussion av utvärderingarnas resultat 

följer i del två av undersökningen. Intresset i denna del av undersökningen är således att ta reda 

på, genom jämförelse med idealtyperna, om man i första hand har använt sig av Conventional 

evaluation eller Participatory evaluation. 

 

1. Vad har utvärderingen för mål och syfte? 

2. Vem utvärderar och vem initierar? 

3. Vad utvärderas? 

4. När utförs utvärderingen? 

5. Hur utförs utvärderingen, vilken metod används? 

6. Vilken outcome/feedback har utvärderingen? 

7. Vem ställer frågorna?  

 

4.2.1 Utvärdering 1 
Den första utvärderingen som kommer att undersökas är Evaluation of Governance and Public 

Administration Reform Project (Phase I) – Luang Prabang, LAO PDR som var färdig i augusti 

2004 och utfördes på uppdrag av UNDP.  

 

Fråga 1. Vad har utvärderingen för mål och syfte? 

Utvärderingens övergripande syfte var att ta reda på vad projektet åstadkommit i Fas I och vilka 

lärdomar man dragit. Utöver detta ville man ta reda på vilka utmaningar och möjligheter som 

fanns för att underlätta inför formuleringen av projektplanen inför Fas II av projektet.  
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Utvärderingen hade två primära mål. Det första var att utvärdera hur pass effektivt man hade 

implementerat de aktiviteter som fanns beskrivna i projektet gällande dess mål och förväntad 

outcome.  

 

Det andra målet var att rapportera kring, och skaffa sig en uppfattning om, projektets 

framåtskridande inom ramen för det övergripande GPAR- programmet gällande regeringens 

policies och framförallt regeringens decentraliseringspolicy (Evaluation of Governance and 

Public Administration Reform Project (Phase I) – Luang Prabang, LAO PDR 2004: 1). 

 

Fråga 2. Vem utvärderar och vem initierar? 

Utvärderingen utfördes av ett team bestående av två externa internationella konsulter på uppdrag 

av UNDP, Vientiane (Evaluation of Governance and Public Administration Reform Project 

(Phase I) – Luang Prabang, LAO PDR 2004: ii). 

 

Fråga 3. Vad utvärderas? 

Detta är styrt av ett ramverk som till stora delar är baserat på projektets mål. Ramverket 

innehåller 12 huvudsakliga punkter och av dessa är de allra flesta kopplade till projektet och dess 

outcome. Några punkter är inte direkt kopplade till projektets mål till exempel: relationer mellan 

central och lokal nivå och vilka kopplingar som finns till andra projekt och initiativ (Evaluation 

of Governance and Public Administration Reform Project (Phase I) – Luang Prabang, LAO PDR 

2004: 1). 

 

Fråga 4. När utförs utvärderingen? 

Denna utvärdering utfördes i slutet av Fas I av projektet, dels för att undersöka dess resultat men 

även för att kunna förbereda en projektplan inför Fas II. 

 

Fråga 5. Hur utförs utvärderingen, vilken metod används? 

Utvärderingsteamet började med att göra en så kallad skrivbordsundersökning där olika 

nyckeldokument rörande projektet och arbetet som gjorts ditintills gicks igenom. Efter detta 

följde en rad möten med viktiga stakeholders både centralt, i Luang Prabang och ute i vissa 

distrikt. Utvärderingen utfördes i nära samarbete med projektets National Project Director (NPD) 

och National Programme Manager (NPM) i Luang Prabang samt stakeholders från bland andra 
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Sida och GPAR- central. Utvärderingen gjordes under två veckor av ”intensivt arbete”. Man 

säger sig ha antagit en ”highly participatory approach” trots den begränsade tidsramen. Den 

begränsade tidsramen innebar att det inte fanns möjlighet att göra en ”in-depth” utvärdering och 

därför var det av vikt att man tog reda på vilka prioriteringar som fanns hos stakeholders. 

Eftersom utvärderingen också var framtidsorienterad var det viktigt att gå längre än den 

nuvarande fasen och ta reda på vilka förväntningar olika stakeholders hade inför Fas II. 

Utvärderingen begagnade sig av kvalitativa metoder såtillvida att man utförde intervjuer där man 

ställde frågor till stakeholders. Intervjuer och olika dokument rörande projektet var den främsta 

källan till information (Evaluation of Governance and Public Administration Reform Project 

(Phase I) – Luang Prabang, LAO PDR  2004: 1-4). 

. 

Fråga 6. Vilken outcome/feedback har utvärderingen? 

Teamet anlände till Laos den 18 juli 2004 och utvärderingen presenterades i augusti 2004 då den 

också var översatt till laotiska (Evaluation of Governance and Public Administration Reform 

Project (Phase I) – Luang Prabang, LAO PDR  2004: ANNEX 2).  

 

Fråga 7. Vem ställer frågorna? 

I denna utvärdering är det biståndsgivaren som har kontrollerat samt övervakat utvärderingen 

med hjälp av externa utvärderare.  

 

4.2.2 Diskussion utvärdering 1. 
Utvärderingen följer i stora drag det vanliga sättet att utföra CE enligt idealtypen. När det gäller 

mål och syfte med utvärderingen är detta exempel på CE. Givaren, i det här fallet UNDP, ville ta 

reda på hur effektiv insatsen hade varit gällande implementering och förväntad outcome. Det är 

UNDP som har beställt utvärderingen och denna är utförd av två externa internationella konsulter 

utifrån ett faststället ramverk som till stora delar är baserat på projektets mål. Utvärderingen är 

utförd i slutet av Fas I.  

 

Man gått igenom nyckeldokument rörande projektet i en skrivbordsundersökning som har följts 

av en kortare vistelse i fält. Man säger sig dock ha använt sig av en deltagande ansats men 

tidsbegränsningen har hindrat utvärderarna att gå på djupet och därför säger man sig ha varit mån 
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om att ta reda på vilka prioriteringar som fanns hos stakeholders. Även om stakeholders har fått 

tala om vilka prioriteringar och förväntningar som finns måste de dock betraktas som objekt i 

utvärderingen snarare än subjekt. Deras funktion var att tillhandahålla information. I 

utvärderingen använde man sig av kvalitativ metod där den främsta källan till information var 

intervjuer med stakeholders. Utöver detta har man gått igenom nyckeldokument som rör 

projektet. 

 

Från att teamet anlände till Laos och gjorde sin fältstudie tog det cirka en månad innan 

utvärderingen var färdig och översatt till laotiska. I denna utvärdering är det UNDP som har 

kontrollerat och övervakat utvärderingen genom externa utvärderare.  

 

Sammantaget är Evaluation of Governance and Public Administration Reform Project (Phase I) 

– Luang Prabang, LAO PDR en utvärdering som stämmer väl in på de kriterier som gäller för 

CE.  

 

Några punkter är dock värda att påpeka. En är den till synes mycket snabba feedback man 

åstadkommit där resultaten av utvärderingen är översatta till laotiska inom en månad vilket 

innebär att även inhemska stakeholders snabbt kunde se resultaten av utvärderingen. Detta är 

något som förespråkare för PE fäster stor vikt vid. Feedbacken är dock inte densamma som 

förväntas vid PE då det i PE ska ske en kontinuerlig återkoppling genom utvärderingen eftersom 

stakeholders då är aktiva i själva utvärderingen. Man kan dock inte kritisera denna utvärdering 

för att det har tagit lång tid med detta. I exemplet Laos är feedback mycket viktigt eftersom 

språklig förbistring är ett väldigt stort problem, där förståelse av engelska är låg även hos högt 

uppsatta tjänstemän vilket framkom vid intervjuer vi utförde med både givare och mottagare i 

projektet. Man bör dock iaktta en viss försiktighet i denna observation då även översättningen till 

laotiska kan innehålla brister. Ett exempel på de problem som finns när det gäller att få policies 

och dokument översatta till laotiska gav en tjänsteman på Sida då hon beskrev hur just begreppet 

stakeholder vid ett tillfälle blev översatt från engelska till vad som kan motsvaras som 

”stekhållare” på laotiska vilket naturligtvis inte underlättar förståelsen hos mottagaren (Intervju 

11/3-05). 
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Värt att påpeka är att man säger sig ha haft en ”highly participatory approach” vilket om inte 

annat pekar mot att man värdesätter de perspektiv som finns hos stakeholders. Man kan dock inte 

säga att utvärderingen haft en deltagande ansats av det slag som förespråkas av Crawford & 

Kearton där stakeholders spelar en aktiv och central roll i utvärderingen. 

 

Slutligen finns det en skillnad i val av metod. Idealtypen för CE menar att kvantitativa metoder är 

vanligast vid CE men så är alltså inte fallet i denna utvärdering. I detta avseende avviker 

utvärderingen från det vanliga förfaringssättet vid CE. 

 

4.2.3 Utvärdering 2. 
Den andra utvärderingen, The Right Road to Reforms? Evaluation of GPAR Luang Prabang 

Phase II (Lao PDR) kom ut i februari 2005 som ett resultat av att Sida ansåg att projektplanen för 

Fas II som till stora delar baseras på den ursprungliga utvärderingen hade en svag 

rättighetsbaserad ansats (se sid. 5), något som både UNDP och den svenska regeringen har 

inskrivet i sina respektive policies för biståndssamarbete.  

 

Fråga 1. Vad har utvärderingen för mål och syfte? 

Den utvärdering som utfördes på uppdrag av UNDP under juli och augusti 2004 fungerade som 

en viktig input inför utformningen av utkastet till projektplanen inför Fas II av GPAR LP. Sida 

hade proklamerat att man var villiga att fortsätta med att finansiera projektet även under Fas II. 

Sida beslutade att beställa en extern utvärdering för att bedöma utkastet till projektdokumentet. 

Detta beslut togs eftersom man ansåg att vissa punkter i utkastet till Fas II var svaga. 

 

I utvärderingen gör man en överblick över processer som rör modernisering och decentralisering i 

Laos och möjligheterna för sådana reformer i framtiden. Man för också en diskussion om i vilken 

utsträckning man har en rättighetsbaserad ansats. Man gör också en kritisk bedömning av 

förslaget till det fortsatta arbetet med GPAR. Slutligen kommer man med kommentarer och 

förslag till ändringar i projektdokumentet (The Right Road to Reforms? Evaluation of GPAR 

Luang Prabang Phase II (Lao PDR): 5-7).  
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Fråga 2. Vem utvärderar och vem initierar? 

Utvärderingen utfördes av ett team bestående av två externa internationella konsulter på uppdrag 

av Sida (The Right Road to Reforms? Evaluation of GPAR Luang Prabang Phase II (Lao PDR): 

7). 

 

Fråga 3. Vad utvärderas? 

Ramverket för utvärderingen är fastställt av Sida. Man ville ta reda på styrkor och svagheter, 

möjligheter och risker med projektet. Man ville också komma med förslag till ändringar och 

justeringar i projektförslaget för att på ett bättre sätt spegla behoven ur en laotisk kontext. För att 

ta reda på detta ville man bland annat titta på projektförslagets relevans, genomförbarhet och 

hållbarhet. Man ville också försäkra sig om att man i projektförslaget infogade Sida: s krav på 

fattigdomsminskning, rättighetsperspektiv och en integration av de fattigas perspektiv (The Right 

Road to Reforms? Evaluation of GPAR Luang Prabang Phase II (Lao PDR): 36-38).  

 

Fråga 4. När utförs utvärderingen? 

Utvärderingen är utförd i slutet av Fas I av projektet. 

 

Fråga 5. Hur utförs utvärderingen, vilken metod används? 

Utvärderingsteamet utgick även här ifrån en skrivbordsundersökning där man gjorde en överblick 

av för projektet relevanta rapporter. Det viktigaste dokumentet var här GPAR Project Luang 

Prabang (Phase II). Tidsramen var på 6-7 veckor och man gjorde en fältvistelse i Laos på 11 

dagar från den 15 till den 25 november 2004. Under denna vistelse hade man möten med en rad 

stakeholders, man intervjuade företrädare för UNDP och rådgivare i Luang Prabang och på 

GPAR Central. Man hade också möten med the Department for Public Administration and Civil 

Service i Vientiane. Metoden för utvärderingen var kvalitativ i den mening att man utförde 

intervjuer med stakeholders. Intervjuer är den viktigaste källan till information jämte relevanta 

dokument rörande projektet där det viktigaste var UNDP: s projektförslag för Fas II (The Right 

Road to Reforms? Evaluation of GPAR Luang Prabang Phase II (Lao PDR): 7, 39).  

 

Einar Braathen som är en av de två konsulter som utförde denna utvärdering menar att 

stakeholders var de som ingick i den så kallade administrativa ”beneficiary” gruppen. Denna 

grupp var relativt liten vilket innebar att man fick möjlighet att intervjua nästan alla och detta 
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medförde att man kom nära en deltagande form av utvärdering. I gruppen ingick de som arbetade 

inom administrationen i de olika distrikten som berörs av projektet. En del av denna grupp fick 

man dock aldrig möjlighet att intervjua och dessa ingick i en styrningsgrupp. Man fick bara prata 

med att par av dem som ingick i denna, en av dessa var vice- guvernören. Braathen tillägger dock 

att intervjuerna till 99 % var styrda av konsulenterna (Korrespondens med Einar Braathen 29/7-

05).  

 

Fråga 6. Vilken outcome/feedback har utvärderingen? 

Teamet anlände till Laos den 15 november 2004, ett preliminärt utkast presenterades i december 

och den färdiga rapporten presenterades i februari 2005 (The Right Road to Reforms? Evaluation 

of GPAR Luang Prabang Phase II (Lao PDR): 7, 39).  

 

Fråga 7. Vem ställer frågorna? 

Även i denna utvärdering är det biståndsgivaren som har kontrollerat samt övervakat 

utvärderingen med hjälp av externa utvärderare.  

 

4.2.4 Diskussion utvärdering 2. 
I denna utvärdering ville givaren bedöma utkastet till projektdokumentet inför Fas II som 

producerats av UNDP. Ramverket är följaktligen också fastställt av Sida. Utvärderingen är precis 

som i den förra utvärderingen utförd av två externa konsulter i slutet av Fas I av projektet som en 

uppföljning till den ursprungliga utvärderingen vilken ansågs innehålla brister bland annat 

gällande rättighetsperspektiv.  

 

Även denna utvärdering följde i stora drag den metodologi som vanligtvis används vid CE enligt 

litteraturen. Nyckeldokument har gåtts igenom vilket senare följts upp med en kortare vistelse i 

fält. Metoden var kvalitativ och den viktigaste källan till information var intervjuer med 

stakeholders. Einar Braathen menar att kvalitativ metod är viktigast i denna typ av utvärdering 

och att kvantitativa metoder knappast går att använda sig av. Detta menar han beror dels på 

tidsbrist och små resurser men också på att kvantitativa metoder inte uppnår validitet i ett land 

med en politisk kultur som den i Laos. Man är inte van vid survey- undersökningar och folk är 

dessutom misstänksamma mot den typen av undersökningar. Braathen menar att stakeholders 
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inte hade något inflytande att tala om över utvärderingen vare sig gällande inflytande över 

rapporten eller dess slutsatser. Han tillägger dock att utvärderingen hade en deltagande ansats i 

och med att nästan samtliga stakeholders i projektet intervjuades (Intervju med Einar Braathen 

29/7-05). Detta deltagande skiljer sig dock uppenbarligen från vad Crawford & Kearton 

förespråkar.  Stakeholders uppgift i utvärderingen var främst att tillhandahålla information och de 

är därmed att betrakta som objekt, inte som subjekt enligt vad som förespråkas i PE.  

 

När det gäller feedback har denna utvärdering tagit längre tid än den första. Från det att teamet 

anlände till Laos i november 2004 tar det nästan fyra månader innan den färdiga rapporten 

presenteras. Ett preliminärt utkast presenterades dock cirka en månad efter teamet anlände till 

Laos.  

 

Sammanfattningsvis stämmer således också The Right Road to Reforms? Evaluation of GPAR 

Luang Prabang Phase II (Lao PDR) väl överens med många av de kriterier som kännetecknar CE 

enligt idealtypen. En skillnad mot den förra utvärderingen är att denna var en så kallad appraisal 

där man gjorde ytterligare en granskning av projektet utifrån en kritisk granskning av 

projektförslaget till Fas II.  

 

Användandet av kvalitativ metod är den skillnad hos båda utvärderingarna som avviker från den 

typologi som generellt gäller för CE enligt idealtypen.  

 

Sammanfattning  

Båda utvärderingarna ligger trots några avvikelser inom ramen för vad som kan betraktas som 

CE. Båda utvärderingarna var präglade av krav på snabba resultat, utvärderarna hade i båda fallen 

en mycket begränsad tidsram att utföra utvärderingarna på. Detta faktum påpekas också av 

Braathen som menar att man med en större tidsram och bättre definierade ”beneficiares” kunde 

ha organiserat fokusgrupper eller medborgarforum där man kunde ha fört diskussioner. Dessa 

omständigheter medför också att PE ur ett tids- och intressemässigt perspektiv inte var aktuell i 

dessa fall. Detta dels med tanke på vad man var intresserad av, dels på grund av de begränsade 

tidsramarna som gjorde att PE som är en löpande process inte hade varit möjlig att genomföra 

under den korta tid som utvärderarna hade till sitt förfogande.  
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Båda utvärderingarna säger sig ha en deltagande ansats men med vissa inskränkningar. Det finns 

som tidigare nämnt en rad perspektiv på begreppet deltagande men det deltagande vi kan se i 

dessa utvärderingar motsvarar inte den definition som Crawford & Kearton förespråkar i sin 

variant av PE. 

 

4.3 Undersökning del II 
Undersökningens första del visar alltså att både Sida och UNDP i stora drag använt sig av CE vid 

utförandet av sina respektive utvärderingar. Denna andra del av undersökningen styrs av den 

övergripande frågan: Har den rådande kontexten påverkat hur man har utvärderat? Det jag är 

intresserad av här är att undersöka vilken betydelse den rådande kontexten har haft för de skilda 

resultat som presenteras i utvärderingarna För att undersöka detta kommer två frågor att ställas 

till mitt intervjumaterial:  

 

1. Hur förhåller sig stakeholders till centrala begrepp i projektet såsom rättighetsperspektiv och 

god samhällsstyrning? 

 

2. Finns det något som tyder på förekomsten av dolda motiv hos stakeholders i projektet? 

 

Den första frågan kan hjälpa till att belysa vilken syn stakeholders har på dessa begrepp generellt 

och om denna på något sätt påverkat hur Sida och UNDP har utvärderat projektet. Att undersöka 

om det finns några tecken på dolda motiv hos givare och/eller mottagare av biståndet kan hjälpa 

till att förtydliga huruvida implicita motiv kan ha påverkat hur utvärderingarna ser ut. Samtliga 

intervjuer utfördes på plats i Laos med olika stakeholders i projektet. Jag kommer att redogöra 

för hur stakeholders har formulerat sig rörande de aktuella begreppen. Dessa svar kommer sedan 

att tolkas vartefter för att ta reda på vilken betydelse den rådande kontexten har haft för hur 

utvärderingarna av politiskt bistånd ser ut i detta fall. 

 

Denna diskussion, tillsammans med resultaten från undersökningens första del, kommer till stora 

delar att ligga till grund för den slutliga diskussionen om huruvida en alternativ metodologi skulle 

ha kunnat påverka utvärderingarnas resultat. 
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1. Hur förhåller sig stakeholders till centrala begrepp i projektet såsom rättighetsperspektiv och 

god samhällsstyrning? 

 

Vid en intervju med Sida: s programhandläggare för GPAR LP i Vientiane menade hon att den 

oberoende utvärderingen som UNDP utförde innehåller allvarliga brister när gäller exempelvis 

aspekter av god samhällsstyrning som inte har operationaliserats tydligt i förslaget till Fas II. När 

en sådan situation uppstår måste man enligt henne stanna upp och diskutera och klargöra vad som 

menas så att det blir tydligt istället för att det ligger implicit i dokument och diskussioner 

(Intervju 7/2-2005). Vid en uppföljningsintervju uttryckte hon också att Sida: s utvärdering var 

viktig i och med att den belyste att Sida och UNDP har olika syn på vikten av en 

rättighetsbaserad ansats (Intervju 11/3-2005). 

 

När jag primärtolkar denna information står det klart att UNDP enligt Sida saknar ett tillräckligt 

explicit rättighetsperspektiv. När man undersöker detta vidare får man dock uppfattningen av att 

detta är ett strategiskt val från UNDP. 

 

Vid en intervju med UNDP: s Programme Officer för GPAR LP i Vientiane menade han att 

UNDP har en nedtonad retorik när det gäller känsliga frågor. Detta på grund av att man inte vill 

riskera att förstöra det ömsesidiga förtroende man under lång tid byggt upp med den laotiska 

regeringen. Även om FN har globala riktlinjer måste man ta hänsyn till kontexten i det land man 

befinner sig i enligt respondenten. Synen på exempelvis rättighetsperspektiv varierar vilket gör 

att det kan vara svårt att fokusera på dessa frågor. Enligt respondenten har man på UNDP en vilja 

att stärka exempelvis deltagande men att man inte talar om dessa områden i sådana termer. Detta 

måste istället göras implicit. Den laotiska regeringen har nu ett sådant starkt förtroende för UNDP 

att man litar på dem fullt ut och detta måste man värna om. Det stora problemet med frågor som 

rör till exempel insyn och pålitlighet ligger inte i att de inte tas upp på regeringsnivå utan att det 

snarare är en fråga om resurser. Här handlar det om sådant som löner till tjänstemän som ofta är 

mycket låga i Laos. Därför kan inte heller dessa frågor lösas. När det gäller Sida: s utvärdering 

menade respondenten att man på ett felaktigt sätt tar upp brister gällande till exempel 

rättighetsperspektiv. Det är inte fruktbart att öppet diskutera dessa frågor i en laotisk kontext, 

man vill inte tvinga på regeringen något man ännu inte är redo för. Trots detta stöder man Sida: s 

krav på rättighetsperspektiv och utvärderingen har lett till att parterna har fått sätta sig ner och 
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diskutera dessa frågor. Respondenten menar att UNDP utelämnat ett tydligt rättighetsperspektiv 

mycket på grund av att man från regeringshåll inte vet vad som ligger i begreppet. Givare får 

därför försöka förklara och sedan får mottagarna säga vad man tror är möjligt att inkorporera (i 

detta fall i GPAR LP- projektet) (Intervju 11/2-2005). 

 

UNDP: s Programme Officer uttrycker här en rädsla för att rasera ett ömsesidigt förtroende som 

man byggt upp med den laotiska regeringen genom att kritisera densamma för att dessa aspekter 

är svaga i utkastet till Fas II och man har därför avstått från detta. Man säger sig istället vilja nå 

förändringar på detta område via ett så att säga ”implicit” arbete. Här kan man notera att även 

programhandläggaren på Sida vid ett intervjutillfälle (7/2-2005) menade att regeringen, 

åtminstone enligt hörsägen, uppskattar samarbetet med Sida vilket till stor del har möjliggjorts 

genom att Sida är en stor givare. Trots detta väljer alltså Sida att föra fram en hårdare kritik, om 

än indirekt, mot regeringen.  

 

Man kan också tolka denna utsaga som ett försök från UNDP- respondenten att skyla över sin 

egen organisations misstag genom att framföra denna synpunkt. För att tydliggöra detta får man 

titta på vad andra respondenter sagt i samma fråga. 

 

En respondent som arbetar som finansiell rådgivare i GPAR LP menade att Sida: s utvärdering 

väckte intressanta frågor men att den rörde upp en del känslor hos regeringen då tonen emellanåt 

är arrogant och mycket kritisk. Respondenten menade att ett skäl till att Sida tar in externa 

utvärderare kan vara att man då har möjligheten att vara väldigt kritiska utan egentligen själva stå 

för kritiken. Det kan finnas problem med externa utvärderingar eftersom det tar lång tid att förstå 

den speciella kontext som finns i Laos. Bland annat menade han att man i Laos är väldigt mån om 

att vara de olika minoriteterna till lags eftersom man definitivt inte vill uppleva ett nytt krig. Det 

blev fel när man skriver som man gjorde i Sida: s utvärdering eftersom ordet diskriminering när 

det översattes till laotiska tolkades som att det egentligen handlade om diskriminering av 

minoriteter (vilket i själva verket inte var fallet), något som är en känslig fråga i Laos (Intervju 

2/2-2005). 

 

En annan UNDP- anställd som jobbar som kapacitetsrådgivare i GPAR LP ansåg att Sida: s 

utvärdering gav ny input vilket alltid är viktigt. Han var dock inte säker på att varken UNDP eller 
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regeringen skulle föra in de nya aspekterna i projektet. Respondenten påpekar också att en 

rättighetsbaserad ansats finns i den laotiska regeringens Governance Policy Paper men att 

tolkningen av begrepp som insyn och pålitlighet är mycket olika hos givare och den laotiska 

regeringen. Trots detta menade han att frågor som rör god samhällsstyrning och 

rättighetsperspektiv är viktiga att diskutera. Respondenten menade dock att Sida: s utvärdering 

medförde vissa problem på grund av att man inte var redo att ta itu med många av frågorna på 

provinsnivå. Istället måste frågor av denna art stödjas från central nivå (Intervju 23/2-2005). 

 

En något annorlunda åsikt finner vi hos en UNDP- anställd som jobbar på central nivå som 

rådgivare åt den laotiska regeringen inom ramen för det övergripande GPAR- programmet. De 

oberoende rapporter och utvärderingar som görs på uppdrag av Sida ansåg han vara mycket 

värdefulla eftersom de tar upp nyckelfrågor som ofta är känsliga. UNDP håller en lägre profil i u- 

länder och respondenten välkomnade därför den mer rättframma ansats som finns hos Sida. 

Respondenten menade att detta troligtvis beror på att Sida har en annan press på sig från den 

svenska regeringen och det svenska folket att nå resultat. Den laotiska regeringen anser emellanåt 

att Sida är alltför kritiska men respondenten försöker då, från sin position som rådgivare, istället 

få dem att se det som värdefull kritik i arbetet med att förbättra situationen i landet. Regeringen 

tar ofta till sig av kritiken och arbetar vidare med de frågor som står i fokus för kritiken. Sida: s 

åsikt väger tungt eftersom man ger mycket bistånd. Respondenten menar också att många 

laotiska tjänstemän uppskattar Sida: s arbete:  

 

”Cause deep down, individually, the officials would like to see an accelerated 
reform program… but that’s not always the wish of the party” (Intervju 8/2-2005) 

 

Vidare menade respondenten att Sida: s utvärdering har väckt en del frågor som har fört samman 

alla parter för diskussioner om bland annat vad som menas med en rättighetsbaserad ansats och 

innebörden i begrepp som pålitlighet. Som en konsekvens av detta har det uppstått en ”semi- 

officiell” dialog vilket är mycket viktigt för att man ska ta itu med dessa frågor och nå en 

gemensam förståelse av de förväntningar som finns. Respondenten trodde att dessa diskussioner 

kommer att ge mer än de officiella mötena som ofta behandlar dessa frågor väldigt ytligt. För två-

tre år sedan hade inte informella möten varit möjliga och det finns en ömsesidig respekt och vilja 

att gå framåt (Intervju 8/2-2005). 
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En tolkning av ovanstående ger på handen att de tre UNDP- respondenterna samtliga menade att 

Sida: s utvärdering tog upp intressanta frågor som är viktiga att diskutera när det gäller god 

samhällsstyrning och rättighetsperspektiv. Intressant att notera är att samtliga respondenter trots 

viss skepticism uttrycker åsikten att Sida: s utvärdering har väckt intressanta frågor som behöver 

diskuteras. Här får vi dessutom styrkt att UNDP har en nedtonad retorik i politiskt känsliga frågor 

vilket bekräftar det mer implicita tillvägagångssätt som den tidigare UNDP- respondenten 

anförde. Vi får också annan intressant information att tolka här. De två rådgivarna på lokal nivå 

verkar vara mer negativt inställda till Sida: s utvärdering och säger dels att utvärderarna hade en 

bristande förståelse för den politiska kontexten i landet, dels att den lokala kapaciteten är för svag 

för att kunna införliva de förslag som Sida kommer med. Rådgivaren på central nivå uttryckte sig 

däremot mycket positivt överlag till Sida: s utvärdering. Detta ger en antydan om att det laotiska 

kunskapsunderlaget rörande dessa begrepp är annorlunda på central nivå än ute i provinsen och 

att detta också speglar av sig på vilken inställning man har till den kritik som Sida framför i sin 

utvärdering.  

 

UNDP: s Programme Officer för GPAR LP menade att Sida borde ha varit mer involverade i 

processen att ta fram projektförslaget till Fas II. Istället kom man med en utvärdering när 

förslaget redan var färdigt och utarbetat. En gemensam utvärdering hade varit bättre även om han 

är nöjd med den utvärdering som UNDP gjort. Respondenten påpekar också att Sida ju trots allt 

har betalat för båda utvärderingarna. Det har tagit tre-fyra månader att diskutera hur man skulle 

kunna inkorporera ett rättighetsperspektiv. Istället för att samarbeta när det gäller dessa frågor 

kom Sida med kritik mot en annan organisation vilket inte var bra (Intervju 11/2-2005). Vid en 

uppföljningsintervju menade han att Sida: s utvärdering hade mycket allvarliga brister. Sida: s 

externa konsulter hade för dålig kännedom om den laotiska kontexten och de var alltför kritiska. 

Han talade återigen om vikten av förtroende, det måste byggas en plattform innan man sakta kan 

börja ta upp några av frågorna som inkluderas i ett rättighetsperspektiv. Det politiska systemets 

uppbyggnad gör att det går långsamt i sådana här projekt. Partiets kärna går inte att nå och 

absolut inte att påverka direkt. Istället får man gå via de partimedlemmar som finns på lägre 

nivåer och genom dem framföra vad man vill göra. Dessa får sedan försöka inkorporera detta i 

byråkratin och föra det uppåt. Får man sedan partiets godkännande är det möjligt att reformera 

(Intervju 16/2-2005).  
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Sida: s programhandläggare uttryckte också åsikten att det hade varit bättre om Sida: s 

utvärdering hade varit integrerad i den process som ledde fram till förslaget för Fas II. Hon 

menade att det hade kunnat förbättra förslaget samtidigt som kritiken från Sida hade kunnat 

mildras något. UNDP var mer tekniska än man hade förväntat sig på Sida och det var därför 

viktigt att UNDP sänkte abstraktionsnivån för att man från mottagarnas sida skulle kunna förstå 

och implementera de åtgärder som föreslås (Intervju 11/3-2005). 

 

Det är här intressant att notera att programhandläggaren på Sida menade att UNDP var för 

tekniska och måste sänka abstraktionsnivån. Samtidigt menar flera UNDP- respondenter att man i 

Laos inte är redo att ta itu med många av de frågor som man trycker på i Sida: s utvärdering. 

Detta tolkar jag som ett tecken på att dialogen mellan givarna har fungerat dåligt. 

 

Min tolkning av utsagorna ovan är att en bristande dialog mellan givarna i sin tur har lett till 

bristande samsyn gällande hur man ska förhålla sig till dem för projektet centrala begreppen, 

rättighetsperspektiv och god samhällsstyrning. Sida har en mer rättfram ansats i sin utvärdering 

medan UNDP har valt en mer nedtonad ansats gällande dessa begrepp. Sida och UNDP har alltså 

valt olika sätt att positionera sig gentemot mottagarna. Vilket tillvägagångssätt som är att föredra 

är svårt att uttala sig om här. Enligt min tolkning står det dock klart att Sida och UNDP hade 

kunnat göra vinster då man hade sparat in på kritik (både från givare och mottagare), tid och 

pengar genom att arbeta fram en samsyn gällande centrala begrepp innan man utvärderade. En 

ytterligare tolkning jag gör här är att oenigheten mellan givarna gör det än svårare för mottagarna 

att veta vad som eftersträvas i utvärderingen. Detta är olyckligt då förståelsen när det gäller dessa 

begrepp redan är svag hos mottagarna. Faktum är att Sida har finansierat båda utvärderingarna 

vilket man i och för sig kan mena var oundvikligt då Sida inte var nöjda med de resultat som 

sprang ur UNDP: s utvärdering. Detta hade dock kunnat undvikas om samsyn gällande bland 

annat rättighetsperspektiv hade varit fallet redan från början. 

 

Claes Nilsson kommer i sin uppsats Good governance in development aid. Making democracy-

reforms sustainable (2005) fram till slutsatsen att parterna i GPAR LP- projektet saknade en 

gemensam syn på begreppet god samhällsstyrning och att det fanns stora problem i dialogen 

mellan parterna under den tidiga fasen av projektet. Detta har i sin tur fört med sig att det laotiska 

ägarskapet av projektet är svagt. Denna tes stärker, och stärks av, resonemanget ovan nämligen 



 55

att en bristande dialog har lett till bristande samsyn gällande centrala begrepp vilket i sin tur har 

haft betydelse för de skilda resultat som presenteras i utvärderingarna. 

 

2. Finns det något som tyder på förekomsten av dolda motiv hos stakeholders i projektet? 

 

Vid intervjuer med den laotiska regeringens Deputy Director General vid GPAR- central 

förklarade han att givarna måste förstå att det laotiska systemet är baserat på socialism och att det 

inte lämpar sig att blanda sig i hur det interna systemet ser ut. Vidare menade respondenten att 

man kan ha olika syn på ett begrepp som demokrati beroende på ett lands speciella situation eller 

kultur. Laos har sedan 1975 ett enpartisystem och har enligt respondenten hela tiden reformerat, 

reformer som främst byggt på influenser från det tidigare Sovjetblocket. Han menade att man 

lyssnar på folkets vilja bland annat genom statliga massorganisationer som Lao Youth Union. 

Han framhöll också att man har fria val av bychefer som en viktig demokratisk aspekt. 

Respondenten menade också att man inte vill ha flerpartisystem på grund av tidigare dåliga 

erfarenheter (Intervjuer 17/2 och 10/3 2005). 

 

Här får vi återigen bekräftat att den politiska kontexten i Laos innebär stora svårigheter för ett 

biståndsprojekt av den typen som Sida och UNDP driver. Respondentens svar visar tydligt på de 

stora problem som omgärdar centrala begrepp för det politiska biståndet som till exempel 

demokrati där givare och mottagare uppenbarligen inte har samma tolkning. Här är det dock på 

sin plats att fundera en extra gång över respondentens svar. Vid intervjuerna fick man en känsla 

av det låg något mekaniskt över de svar vi fick. Med detta menas att man kunde få uppfattningen 

att respondenten ibland kanske gav oss de svar som han trodde att vi förväntade oss från honom. 

Intressant här är att citatet som redovisades ovan (se s. 52) uttalades av respondentens kollega, 

rådgivaren från UNDP, som menade att regeringstjänstemännen innerst inne ville se en ökad 

reformtakt men att detta inte alltid låg i linje med partiets önskemål. Kanske är det så att detta 

också explicit uttalats vid något tillfälle mellan dessa kollegor men om detta kan vi bara sia. 

Möjligheten finns dock att denna respondent gav oss de svar som var de ”rätta” för att vara säker 

på att vi inte skulle presentera någon form av rapport som innebar att respondenten själv skulle 

komma på kant med partiet. Jag kan inte dra någon säker slutsats här, men detta men visar likväl 

på den komplexa situation som råder i landet.  

 



 56

Partiet bestämmer i Laos och det är inte alltid säkert att det arbete och de förslag som produceras 

av regeringen godkänns av partiets toppskick. Man kan få intrycket av att både givare och 

mottagare hänvisar till den politiska kontexten för att försvara sitt agerande i olika situationer. 

Samtidigt framgår från den historiska redovisningen av den politiska kontexten i landet som jag 

redovisat tidigare att denna är mycket komplicerad.  

 

Ett belysande exempel här är den laotiska viljan att decentralisera, något som UNDP: s 

Programme Officer för GPAR LP på informell väg hört inte var önskat hos partiet eftersom man 

då riskerar att förlora delar av den politiska makten. Han menade vidare att detta också har visat 

sig genom att det har varit mycket svårt att få någon genomslagskraft med 

decentraliseringsprojekt i Laos (Intervju 16/2-05). Om detta stämmer stärker det uttalandet ovan 

att man från laotisk sida har andra mål än effektiv implementering i sikte.  

 

En stor del av Laos inkomster kommer från bistånd vilket också påtalades av en respondent som 

menade att Laos är så oerhört biståndsberoende att man måste göra vissa eftergifter (Intervju 

11/3-05). Om detta stämmer finns det alltså ytterligare ett dolt motiv i det att man gör vissa 

eftergifter för att inte förlora de inkomster som biståndet ger. 

 

Man skulle också kunna anföra att UNDP har dolda motiv gentemot laoterna då man inte är 

explicita med sina, säger man i alla fall, långsiktiga mål med biståndet. Detta har ju också 

påverkat hur utvärderingarna har kommit att te sig då detta implicita tillvägagångssätt har krockat 

med den mer explicita ansats Sida har valt. 

 

4.4 Undersökning del III 
Efter denna genomgång av de båda utvärderingarna och dess resultat kommer jag nu i den tredje 

delen av undersökningen koncentrera mig på Crawford och Keartons variant av Participatory 

Evaluation utifrån den övergripande frågan: Hur skulle en alternativ metodologi kunnat 

påverka utvärderingarnas resultat?  

 
Jag kommer också här att utgå ifrån de sju frågor som tidigare ställts till utvärderingarna och 

diskutera, utifrån varje fråga, huruvida det skulle ha varit möjligt/fördelaktigt att i detta specifika 

fall att gå tillväga på det sätt som förespråkas av Crawford och Kearton. Jag kommer också att 
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diskutera Estrella & Gaventas fyra principer för PE som är viktiga beståndsdelar i Crawford och 

Keartons variant av PE. Denna diskussion får naturligtvis en hypotetisk karaktär där diskussionen 

om eventuella vinster med metodologin till stora delar lutar sig mot tidigare redovisningar i 

denna uppsats. Detta medför samtidigt en viss flexibilitet i och med att ett negativt svar på en 

fråga inte automatiskt behöver leda till ett negativt svar på efterföljande fråga.  

 

Den första delen av undersökningen visade att Sida och UNDP har, med några få avvikelser, 

använt sig av den metodologi som i litteraturen beskrivs som Conventional Evaluation när man 

utvärderat GPAR LP. Undersökningen har också visat att parterna har brustit i dialogen vilket har 

lett till en bristande samsyn gällande centrala begrepp vilket har medfört att man kommer fram 

till skilda resultat i sina utvärderingar. 

 

Fråga 1. 

Den första delen av undersökningen visar att det är biståndsgivarna som har bestämt hur 

ramverket ska se ut och hur resultaten ska användas. När det gäller mål och syfte med 

utvärderingen skulle det istället ha varit stakeholders och förmånstagare som skulle ha bestämt 

ramverket, utfört utvärderingen, analyserat resultaten och kommit med rekommendationer ifall 

man arbetat utifrån PE. Detta förfaringssätt ska ge en direkt feedback samt hjälpa till att stärka 

lokal makt och kapacitetsbyggnad. Enligt förespråkarna stämmer detta också väl överens med 

målen för hjälp till förbättrad samhällsstyrning och demokratisering.  

 

Feedback i det undersökta fallet visade sig dock ha varit förhållandevis snabb åtminstone när det 

gäller UNDP:s utvärdering. Denna feedback motsvarar dock inte den som eftersträvas i PE. 

Tanken att ovanstående förfaringssätt ska hjälpa till att stärka lokal makt och kapacitetsbyggnad 

stämmer mycket väl överens med de mål man har med projektet. 

 

Förespråkarna för PE menar att en av poängerna med deltagande i utvärdering är att deltagandet i 

sig är en demokratisk handling som kan hjälpa till att öka förståelsen för det demokratiska arbets- 

och styrelsesätt man hoppas uppnå. En av svårigheterna i det undersökta fallet ligger i det som 

påtalats av många respondenter att förståelsen för projektet och innebörden i de centrala 

begreppen är svagt hos inhemska stakeholders. Inhemska stakeholders sitter däremot på annan 

unik kunskap som är viktig. Genom att ge stakeholders en mer aktiv roll i utvärderingen hade 
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man också på ett mycket tidigt stadium kunnat spåra försvårande omständigheter som har visat 

sig påverka projektet på ett negativt sätt. I detta avseende skulle troligen vinster ha kunnat göras 

med PE då en kontinuerlig feedback skulle ha underlättat förståelsen för projektet och dess mål. 

 

Fråga 2. 

När det gäller frågan om vem som utvärderar och initierar är det meningen att stakeholders ska 

ha en aktiv roll när det gäller frågorna som ställs och informationen som samlas in. Hur denna 

process ska se ut skall bestämmas genom förhandling. Undersökningen visar att utvärderingarna 

är utförda av externa, västerländska konsulter och att stakeholders har haft en passiv roll. Att 

även interna stakeholders får vara med och förhandla skulle kunna öka på känslan av ägarskap 

samt bidra till ett aktivt agerande och förhandlingsvana och förståelse för ett demokratiskt sätt att 

hantera problem.  

 

Fråga 3. 

Rörande vad som utvärderas ska det i PE finnas ett större utrymme för stakeholders att fastställa 

de kriterier som ska gälla för utvärderingen. Detta är också en av huvudpoängerna med detta 

alternativ till CE. Givare skulle troligtvis kunna göra vinster här genom att lägga mer resurser på 

att involvera inhemska stakeholders trots de svåra förutsättningarna. Dels skulle det kunna ha en 

motiverande effekt genom att höja känslan av ägarskap och delaktighet. Dels måste man beakta 

det faktum att någonstans måste man börja, att låta stakeholders vara med och formulera frågor 

utifrån sina perspektiv vore därför värdefullt. 

 

Fråga 4. 

När det handlar om PE är tanken som bekant att utvärderingen ska vara en löpande process utan 

början och slut. När det gäller frågan om när utvärderingen utförs skulle man kunna tänka sig att 

användandet av PE i fallet GPAR LP skulle ha kunnat medföra att man på ett tidigt stadium blivit 

uppmärksam på de problem som omgärdar, för projektet, centrala begrepp. Detta skulle i sin tur 

kunna ha lett till en fortlöpande utveckling av projektet där man hade kunnat anpassa insatsen 

efter rådande förutsättningar. 
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Fråga 5. 

När det gäller hur utvärderingen utförs och vilken metod som används ska man i PE ta fasta på 

den kunskap, värderingar och problem som finns hos stakeholders och sedan använda sig av detta 

för att ta reda på om insatsen har fungerat.  

 

Den första delen av undersökningen visar att man i hög grad har använt sig av den metodologi 

som motsvarar idealtypen för CE. En avvikelse fanns i användandet av kvalitativa metoder men 

dessa motsvarar de som förespråkas i PE. 

 

En vinst hade här återigen troligtvis kunnat göras genom att problem som har att göra med 

begreppsförståelse hos inhemska stakeholders hade kunnat synliggöras redan i ett tidigt skede av 

projektet och därmed korrigerats tidigare om man använt sig av deltagande metod i 

utvärderingarna. Detta hade också kunnat innebära att förståelsen hos givarna inför inhemska 

stakeholders perspektiv kunde ha förbättrats. 

 

Fråga 6. 

När är det gäller frågan om outcome/feedback skulle man i detta projekt ha kunnat göra vinster 

genom att använda sig av PE. Genom att stakeholders involveras i utvärderingen finns det också 

en möjlighet för givare att öka förståelsen för vad man vill uppnå, samtidigt som stakeholders 

genom att ha varit mer aktiva i utvärderingen är mer förberedda på vad resultatet av densamma 

kommer att bli. Då behöver det inte heller komma som en överraskning för stakeholders när 

utvärderingen presenterar resultat som är kritiska i förhållande till projektets mål. 

 

Fråga 7. 

Rörande vem som ställer frågorna hade man också kunnat göra vissa vinster med en PE- ansats. 

När givare initierar, kontrollerar och övervakar utvärderingen med hjälp av externa utvärderare 

kan detta uppfattas negativt av mottagare. I denna undersökning visade det sig också att 

mottagare tagit illa upp av kritiken som finns i Sida: s utvärdering. Genom att ge lokala aktörer 

makten att ställa frågorna och sedan låta dessa vara involverade i informationsinsamling och 

analys för att kunna besvara frågorna skulle kunna bidra till att stärka lokal kapacitet och 

utveckling av de inblandade. Detta överensstämmer med de värderingar som återfinns i 
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demokratiseringsprocesser och detta är vad man i förlängningen hoppas att projektet ska bidra 

till. 

 

Tittar man på Estrella & Gaventas olika sätt att leda utvärdering, det vill säga externt, internt 

eller gemensamt så vore troligtvis gemensam utvärdering det bästa alternativet i detta fall. En 

extern facilitator skulle då få gå in och leda utvärderingen tillsammans med fältpersonalen och 

lokalbefolkningen. Troligtvis skulle det behövas en minimiram fastställd med vissa aspekter som 

måste tas med i utvärderingen. Om en sådan saknas är risken att utvärderingen blir mer eller 

mindre meningslös eftersom att utvärderingen då troligtvis inte skulle diskutera de viktigaste 

politiska frågorna som demokratiska aspekter. Detta beror dels på avsaknad av kunskap hos 

inhemska stakeholders men också på grund av en känslig politisk kontext. De UNDP anställda i 

projektet skulle då få en viktig uppgift i att försöka ”dra in” lokalbefolkningen i utvärderingen 

och då främst de som arbetar inom projektet. Man skulle troligtvis kunna göra vinster med detta i 

form av att få in demokratiska aspekter som mottagarna just nu saknar i form av ägarskap, 

partnerskap och deltagande även i utvärderingsprocessen. 

 

När det gäller studier av den politiska kontexten skulle en sådan kunnat betyda mycket för 

resultaten enligt min tolkning. I båda utvärderingarna använde man externa utvärderare som på 

mycket kort tid skulle gå in och bilda sig en uppfattning om den laotiska kontexten. Under de sex 

veckor som jag spenderade i Laos växte hela tiden min förståelse för vilken komplicerad kontext 

som Laos är präglat av och jag skulle inte heller idag vilja påstå att jag sitter på någon komplett 

kunskap. Detta har vid upprepade tillfällen också framförts av respondenter i intervjuerna där 

framförallt Sida: s utvärdering får kritik från flera håll för att de externa konsulterna hade för 

dålig kännedom om den politiska kontexten och var alltför kritiska i sina slutsatser. Min tolkning 

är dock att det troligtvis inte skulle vara möjligt att låta lokala akademiska experter genomföra en 

studie av den politiska kontexten som förespråkas i PE. Det finns två skäl till detta, det ena är att 

det skulle vara mycket svårt, om överhuvudtaget, att finna sådan expertis i Laos. Även om det 

vore möjligt skulle det ironiskt nog vara just den politiska kontexten i Laos som troligtvis skulle 

förhindra att en sådan studie utförs av lokal akademisk expertis. Den laotiska kontexten innebär 

att en sådan studie med stor sannolikhet enbart skulle innehålla en okritisk och onyanserad analys 

av den politiska kontexten i landet, antingen på grund av politisk övertygelse eller av rädsla för 

repressalier från ett auktoritärt styre eller båda två.  



 61

Trots dessa invändningar visar den tidigare undersökningen mycket tydligt på vikten av 

kännedom om den politiska kontexten i Laos innan man kommer med säkra utsagor om rådande 

förhållanden. Mycket information ligger dold under ytan och är inte alltid helt lätt att tyda. Detta 

tillsammans med mina egna observationer på plats pekar på att resultaten skulle bli mer 

nyanserade genom en studie av den politiska kontexten i samband med utvärderingen. Den ökade 

kännedomen skulle medföra en bättre förståelse för samhällsklimatet och den inhemska kulturen i 

stort. Detta skulle i förlängningen kunna medföra att man får ut mer av utvärderingen i form av 

mer nyanserad kritik och en mer träffsäker analys. Min tolkning är att detta skulle kunna vara 

fallet även om studien genomförs av en väl insatt extern, tillsammans med lämpliga inhemska 

stakeholders. 

 

Analys av mesonivå blir inte aktuellt i detta fall eftersom man i utvärderingarna inte drar 

slutsatser om impact på makronivå som ett resultat av analys på mikronivå. Detta eftersom det är 

förändringar på mikronivå som man är intresserad av. Att ta ett bredare perspektiv och analysera 

förändringar på partial regime nivå vore troligtvis inte heller meningsfullt i detta stadium då man 

fortfarande försöker skapa kapacitet hos den offentliga administrationen i Luang Prabang. Analys 

av mesonivå skulle kunna vara av intresse i ett senare skede om man lyckas genomföra de 

reformer man hoppas på.  

 

När det gäller principen om lärande så är denna kompatibel med projektets första fas som 

handlar om att skapa grundläggande kapacitet för att i framtiden kunna implementera reformer. 

PE ska innebära en lärandeprocess både för individen och för kollektivet, där processen hjälper 

människor att hitta sina styrkor och svagheter samt förstå sin sociala situation. Lärandeprocessen 

ska skapa de förutsättningar och den grundläggande kapacitet som krävs för att agera och 

åstadkomma förändring. Principen ska därmed också bidra till att bygga upp den lokala 

kapaciteten. Deltagare som involveras i PE ska lära sig färdigheter som stärker lokal kapacitet när 

det gäller beslutsfattande, planering och problemlösning. Detta ligger i linje med vad man vill 

åstadkomma under Fas I. I detta avseende skulle PE därför varit ett utmärkt komplement till 

GPAR LP- projektet och kunnat bidra till att öka den grundläggande kapaciteten man försöker nå.  

 

Med principen om förhandling menar förespråkarna att Fourth-Generation evaluation, i det här 

fallet inom ramen för Crawford och Keartons variant av PE, i huvudsak är en 
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förhandlingsprocess. Förhandling som en del av utvärderingsprocessen i PE antas bidra till 

skapandet av förtroende och förändringar av institutioner och beteende hos stakeholders. 

Förhandlingsprocessen menar man är en politisk process där frågor som jämlikhet, 

maktförhållanden och samhällelig omstrukturering behandlas. Skulle man lyckas med att skapa 

en miljö som uppmuntrar till förhandling som en del av arbetet i projektet skulle även detta kunna 

ha positiva effekter i linje med vad som tidigare diskuterats. 

 

5. Slutsatser 
Jag kommer nu att föra en avslutande diskussion om resultaten från undersökningen. En 

fallstudie kan inte, som tidigare diskuterats, vara representativ för alla fall av utvärdering av 

politiskt bistånd men jag ska ändå försöka peka på en del resultat från undersökningen som kan 

ha relevans för andra fall av utvärdering av politiskt bistånd. 

 

Det huvudsakliga syftet med denna uppsats har varit att ta reda på hur två givare, i det här fallet 

Sida och UNDP, har utvärderat ett politiskt biståndsprojekt. Jag var också intresserad av att 

undersöka vilka resultat användandet av en alternativ metodologi vid utförandet av 

utvärderingarna hade kunnat generera. För att ta reda på detta ställdes tre övergripande frågor:  

 

1). Hur har man utvärderat GPAR LP metodologiskt? 

2). Har den rådande kontexten påverkat hur man har utvärderat? 

3). Hur skulle en alternativ metodologi kunnat påverka utvärderingarnas resultat? 

 

När det gäller svaret på den första frågan: Hur har man utvärderat GPAR LP metodologiskt? 

visade undersökningen att både UNDP och Sida har använt sig av det, enligt litteraturen, 

vanligast förekommande sättet att utvärdera politiskt bistånd, det vill säga Conventional 

evaluation vid sina utvärderingar av GPAR LP. Detta står klart vid en snabb överblick. Vid en 

närmare undersökning visar det sig dock att idealtyperna för CE och PE är just idealtyper och att 

gränserna inte är lika skarpa i det undersökta fallet.  

 

Skillnaden i val av metod för metodologierna i detta fall, det vill säga kvantitativ eller kvalitativ, 

är inte lika tydlig som Crawford & Kearton ger sken av i sin undersökning. Detta är intressant 

med tanke på att en stor del av kritiken som riktas mot CE handlar om att metodologin medför ett 
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användande av alltför rigida metoder och sätter för stor tilltro till möjligheten att ”mäta” det 

politiska biståndets resultat med framförallt kvantitativa metoder. I båda utvärderingarna säger 

man sig ha haft ett deltagande perspektiv men undersökningen visar dock att deltagandet inte 

motsvarar det som förespråkas i PE. Man har istället i valt metoder som man anser ha passat bäst 

under rådande förhållanden i Laos.  

 

Trots detta visar undersökningen att utvärderarna, om än mer i teorin än i praktiken, har velat ta 

vara på stakeholders perspektiv i utvärderingarna. Ett exempel på detta är att Sida uttryckligen 

påpekar att ett skäl till att man beslutat sig för att göra ytterligare en utvärdering beror på att man 

vill spegla behoven ur en laotisk kontext (se s. 46). Ett annat exempel på att givare vill få in 

deltagande på lokal nivå är det arbete som UNV utför som en del av projektet. Detta arbete utförs 

inte inom ramen för utvärdering men är ett exempel på ett alternativ till deltagande i utvärdering. 

Att givare vill ta vara på stakeholders perspektiv är heller inte särskilt förvånande med tanke på 

att politiskt bistånd i högsta grad handlar om att förändra politiska institutioner och för att 

åstadkomma detta måste människorna som ska göra detta vara i fokus. Den polemik mellan CE 

och PE som presenteras av Crawford och Kearton har naturligtvis en poäng för att man vill 

framhäva skillnaderna mellan de båda metodologierna men polemiken dem emellan är inte lika 

tydlig i detta fall.  

 

När det gäller min andra fråga: Har den rådande kontexten påverkat hur man har utvärderat? 

tyder undersökningen på att så är fallet. Bristande dialog mellan givarna har i sin tur har lett till 

bristande samsyn gällande hur man ska förhålla sig till dem för projektet centrala begreppen 

rättighetsperspektiv och god samhällsstyrning. Sida har en mer rättfram ansats i sin utvärdering 

medan UNDP har valt en mer nedtonad ansats gällande dessa begrepp. Det handlar alltså inte i 

första hand om att man har olika tolkningar av begreppen utan snarare om hur man har valt att 

positionera sig gentemot mottagarna. Problemet har också påverkat samarbetet mellan givare och 

mottagare. Detta har i sin tur bidragit till att försvåra möjligheterna till inhemsk förståelse och 

ägarskap av projektet såväl som förseningar och ökade kostnader. Att man kommer fram till 

skilda resultat i utvärderingarna beror således inte på valet av metodologi. Den största vinsten i 

detta stadium av projektet hade troligtvis gjorts om man redan initialt valt att genomföra en 

gemensam utvärdering, oavsett metodologi. Den bristande samsynen hade då uppdagats på ett 

tidigare stadium och därmed hade också andra problem som uppstått kunnat undvikas. Relationen 
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och dialogen mellan givare och mottagare är viktig i biståndssammanhang men undersökningen 

visar också att relationen givare- givare är viktig i de fall man samarbetar i en insats. 

 

När det gäller den tredje frågan: Hur skulle en alternativ metodologi kunnat påverka 

utvärderingarnas resultat? har denna studie visat att det troligen är värdefullt att använda sig av 

åtminstone vissa delar av PE i utvärdering av politiskt bistånd. Ett exempel är användande av 

studier av den politiska kontexten eftersom framförallt Sida fick mycket kritik för att 

utvärderarna hade för dålig kännedom om den laotiska kontexten och därför kom med vad som 

uppfattades som delvis missriktad kritik mot både UNDP och mottagarna.  

 

Den till synes stora fördelen med PE är att den innehåller många komponenter som alla i teorin 

kan hjälpa till att bidra till bland annat ökat ägarskap, skapande av förtroende hos mottagarna och 

förändringar av institutioner och beteende hos stakeholders. Ett exempel är principen om lärande 

som ligger helt i linje med det man ville åstadkomma i projektets första fas som handlade om att 

skapa grundläggande kapacitet hos mottagarna för att i framtiden kunna implementera reformer. 

Det är också troligt att användandet av PE hade kunnat minska det missnöje som mottagarna visat 

mot kritiken i Sida: s utvärdering. Många av de problem som omgärdat projektet hade troligtvis 

kunnat synliggöras i ett tidigare skede om man använt sig av PE. Det är därmed också troligt att 

givare genom att försöka fånga upp stakeholders perspektiv, åsikter och kunskaper tidigt i sina 

politiska biståndsprojekt kan minska risken för den typ av problem som uppstått i GPAR LP. Del 

två av undersökningen visade tecken på förekomsten av dolda motiv hos mottagarna. Genom att 

PE medför ett närmare samarbete med mottagarna skulle detta i teorin kunna hjälpa till att bryta 

ner motstånd och misstänksamhet mot de förändringar givare vill åstadkomma, särskilt på lokal 

nivå. Man bör samtidigt komma ihåg att diskussionen som fördes i del tre av undersökningen 

hade en hypotetisk karaktär och att ”verkligheten” är mycket mer komplicerad. Trots detta borde 

vinster kunna göras med metodologin. 

 

Något som också talar för och är intressant med PE som metodologi vid utvärdering av politiskt 

bistånd är att den ligger väl i linje med det man vill åstadkomma, nämligen demokratisk 

utveckling. Samtidigt bör man hålla i åtanke att PE enligt Guba & Lincoln är en modell som är 

komplicerad att arbeta med där processen är diffus och svår att detaljbeskriva vilket också 

innebär att det är svårt att uppskatta vad som kommer att krävas i form av personal och resurser. 
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Metodologin medför också att det blir svårare att se vilka ”konkreta” resultat man kommit fram 

till. Det är också värt att fundera över om principen om flexibilitet verkligen är en fördel eller 

nackdel i ett projekt av det här slaget. Anpassning och lösningar vartefter problemen dyker upp 

låter fint i teorin men är kanske inte helt lätt i projekt som omgärdas av många komplicerade 

omständigheter. I sin presentation av PE väljer Crawford & Kearton att inte nämna dessa 

eventuella problem med metodologin. Ytterligare en kritik mot subjektivistiska ansatser är att 

ansvaret för utvärderingen ”lämpas” över på stakeholders. Detta diskuteras heller inte av 

Crawford & Kearton. Här kan man dock anföra att detta problem går att komma runt om en 

extern facilitator går in och övervakar och leder utvärderingen. 

 

Utöver detta bör givare redan från början ha gjort sitt val eftersom PE är en löpande process utan 

början och slut. Det är inte särskilt troligt att givare tänker i banor av subjektivistisk eller 

objektivistisk utvärdering (se s. 18) när man kommer till utvärderingsfasen. Det är mer troligt att 

ett rationellt ekonomiskt tänkande ligger bakom valet (i det här fallet CE) av metodologi för 

utvärdering av politiskt bistånd. CE är en beprövad metodologi och givare är intresserade av vilka 

resultat en insats har gett. Detta gör troligtvis också att CE är ett ”enklare” val för givare när man 

ska utvärdera det politiska biståndet. Min uppfattning är att en ökad kunskap och öppenhet inför 

alternativa metodologier för utvärdering skulle kunna ha positiva effekter för det politiska 

biståndet som helhet. 

 

Denna uppsats har tydliggjort komplexiteten kring utvärdering av politiskt bistånd. Det är ingen 

vågad gissning att liknande förhållanden omgärdar de flesta fall av denna typ av utvärdering då 

det politiska biståndet allt som oftast riktas mot länder med liknande förutsättningar som de vi 

finner i Laos. Participatory evaluation står delvis för nytänkande och är en mycket intressant 

metodologi för utvärdering av politiskt bistånd. Innan dess metoder och arbetssätt har utvecklats 

ytterligare är dock min åsikt utifrån denna undersökning att en bra lösning för givare vore att 

försöka arbeta med PE i en mindre skala parallellt med regelbunden användning av CE i denna 

typ av projekt. Det skulle medföra att givare får ytterligare en dimension i sina politiska 

biståndsprojekt som kan bidra till att man når positiva resultat. Samtidigt är det ett sätt för givare 

att hjälpa till med utvecklingen av PE som en användbar metodologi för utvärdering och därmed 

också i förlängningen bidra till att förbättra det politiska biståndet. 
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Mer forskning behöver göras kring utvärdering av politiskt bistånd. Ett intressant alternativ vore 

att utföra en jämförande fallstudie av hur man har utvärderat politiskt bistånd på annan plats med 

förutsättningar som påminner om dem i Laos. Det vore också intressant att undersöka ett fall där 

man har använt sig av PE vid utvärdering av politiskt bistånd för att på så sätt se vilka för- 

och/eller nackdelar det har medfört i förhållande till konventionell utvärdering. Laos erbjuder 

många intressanta ämnen för vidare forskning. Ett alternativ vore att följa upp GPAR LP för att 

se hur man har gått vidare med Fas II av projektet och studera hur man har hanterat de problem 

som uppstått. 
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